
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
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Dane personalne 

Data i miejsce urodzenia: 24.07.1965  
Stan cywilny: 
żonaty,  
3 synów (Michał, Maciej i Marek) 

Kontakt 

Katedra Ekologii i Hodowli Lasu 

Wydział Leśny 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

31-425 Kraków, Al. 29-go Listopada 46 

691373182 

stanislaw.malek@urk.edu.pl 

 

Wykształcenie 

1984-1989  
Akademia Rolnicza w Krakowie 

Wydział Leśny, mgr inż. Leśnictwa „Ocena stopnia skażenia 
pierwiastkami promieniotwórczymi drzewostanów bukowych w 
Bieszczadach” promotor: dr hab. inż. Jan Greszta 
 
1980-1984 
X LO im KEN w Krakowie 

Linki 
ORCID Id: https://orcid.org/ 0000-0001-6792-1590 
Scopus Author ID: 7004786538 
Research Gate: 
https://www.researchgate.net/profile/Stanistaw_Matek 
https://keihl.urk.edu.pl/pracownicy.html 
https://publons.com/researcher/2660984/stanisaw-
maek/ 
Web of Science Researcher ID C-9075-2013 
https://scholar.google.pl/citations?user=EbUemY4AAAA
J&hl=pl 

Zatrudnienie w Uniwersytecie Rolniczym: 

 asystent stażysta - od 01.09.1989 do 30.09.1990,  

 asystent - od 1.10.1990 do 30.10.1994 

 adiunkt - od 1. 10. 1994 do 31.12.2011, 

 profesor nadzwyczajnego UR w Krakowie - od 01.01.2012-
01.02.2019 

 profesor zwyczajny - od 01.02.2019 31-12.2019  

 profesor - od 01.01.2020 – do nadal  
 Kierownik Katedry - od 01.09.2019 

Inne umiejętności 

Języki obce: 
Angielski –zaawansowany, 
Rosyjski – komunikatywny 
 
Prawo jazdy: 
Kategoria B 

Tytuły i stopnie naukowe 

 doktor nauk leśnych (1994r.) po obronie rozprawy 
doktorskiej pt. „Reakcja na nawożenie mineralne sadzonek 
Fagus sylvatica L., Larix decidua Mill., Pinus sylvestris L. 
traktowanych symulowanymi „kwaśnymi deszczami” 
promotor: dr hab. Jan Greszta 

 doktor habilitowanego nauk leśnych (z wyróżnieniem 
– 2009r.) w zakresie ekologii lasu - na podstawie oceny 
dorobku naukowego oraz jednotematycznego cyklu 
publikacji pt.: „Wpływ składu chemicznego opadów 
bezpośrednich na drzewostany świerkowe w różnym wieku 
na przykładzie Zlewni Potok Dupniański”.  

 profesor nauk leśnych 15.09.2017 
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