Rada Naukowa IHAR-PIB – I. posiedzenie w XVIII kadencji 2017
16 lutego 2017 r.
Ukonstytuowanie się Rady Naukowej XVIII kadencji
XVII kadencja 2016-2020 Rady Naukowej, mocą ustawy z 22 czerwca 2016r.
o zmianie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016r., poz.1079),
została skrócona do 6 lutego 2017r.
XVIII kadencja 2017-2021 Rady Naukowej, mocą ustawy z 16 grudnia 2016r.
o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2017r., poz.202), może działać w dotychczasowym składzie nie dłużej niż przez okres
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 15 sierpnia 2017r.

Inauguracyjne posiedzenie w XVIII kadencji 2017 Rady Naukowej IHAR-PIB
otworzył Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Edward Arseniuk. Po powitaniu dalsze
prowadzenie obrad, zgodnie z Regulaminem Rady, przekazał prof. dr hab. Teresie
Cegielskiej-Taras - Senior Rady, która wyraziła zaszczyt i przyjemność z prowadzenia tej
części Rady.
Zgodnie z przyjętym programem powołania członkom Rady wręczyli mgr Ryszard
Jastrząb – przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Naczelnik Wydziału
Organizacji Nauki i Nadzoru w Departamencie Strategii Analiz i Rozwoju oraz Dyrektor
Instytutu prof. dr hab. Edward Arseniuk. Powołanie Dyrektorowi prof. dr hab. E.
Arseniukowi, który jest członkiem Rady z mocy ustawy o instytutach badawczych,
podpisała i wręczyła prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras.
W kolejnym punkcie programu, Rada Naukowa powołała prof. dr hab. Marka
Stefana Szyndla na Przewodniczącego Rady Naukowej IHAR-PIB w XVIII kadencji 2017.
Dalsze prowadzenie posiedzenia Rady objął Przewodniczący prof. dr hab. Marek
Stefan Szyndel, który podziękował zgromadzonym za obdarowanie go zaufaniem do
pełnienia zaszczytnej funkcji przewodniczącego Rady. Potwierdził słowa Dyrektora
wypowiedziane na powitanie, że najważniejszy jest Instytut i ze swej strony dołoży
wszelkich starań aby tak było. Wyraził przekonanie, że współpraca z Dyrekcją i członkami
Rady ułoży się dobrze.
Następnie, zgodnie z programem i Regulaminem Rady Naukowej powołano:
Wiceprzewodniczących Rady, Komisję ds. Naukowych, Komisję Rozwoju Kadry Naukowej,
Komisję Ekonomiczno-Organizacyjną i Komisję Skrutacyjną oraz przewodniczących tych
Komisji. (skład Rady Naukowej zawiera odrębny plik).
W cz. II. posiedzenia Rady m.in.:
 wysłuchano seminarium
dr. inż. Tomasza Górala
z
Zakładu
Fitopatologii w Radzikowie
.
na temat osiągnięcia naukowego pt.: „Odporność pszenicy i pszenżyta na fuzariozę
kłosów powodowaną przez grzyby z rodzaju Fusarium oraz identyfikacja
genotypów odpornych”, które Kandydat zamierza zgłosić do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów celem wszczęcia postępowania habilitacyjnego
o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.
 W wolnych wnioskach, z udziałem przedstawiciela MRiRW mgr R. Jastrząba,
dyskutowano nad zamierzeniami reorganizacji nauki rolniczej, w tym instytutów
badawczych.
Przewodniczący Rady prof. dr hab. Marek S. Szyndel podziękował za uczestniczenie w
pierwszym posiedzeniu XVIII kadencji Rady. Poinformował o kolejnym planowanym
posiedzeniu Rady - 23 marca 2017r. Na tym zamknął posiedzenie Rady Naukowej.
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