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UCHWAŁA nr 2/x|X/08
Rnov NRuxowr.l
lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin_ Państwowego lnstytutu Badawczego
w Radzikowie

z'l2 października 2017

r.

w sprawie. uchwalenia Regulaminu Rady Naukowej IHAR-PlB

Na podstawie ań' 30 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U' z 2017
poz. 1158) zpożn. zm", uchwala się, co następuje:

s

Rada Naukowa lnstltutu Hodowli

i

r"

1.

Aklimatyzacji

RoŚlin

Państwowy lnstytut Badawczy

w Radzikowie na posiedzeniu 12pażdziernika 2017 r. uchwala.

Regulamin Rady Naukowej
lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin_ Państwowego lnstytutu Badawczego
w XIX kadencji 2017 - 2021
zwany dalej ,,Regulaminem Rady Naukowej"

s2.

1. Traci moc

2.

Regutamin Rady Naukowej z 23 marca 2017

r.

Regulamin Rady Naukowej wchodziw Życie z dniem uchwalenia

t1.

12 pażdziernika 2017

r.

s3
Uchwałę podjęto' w głosowaniu, jawnym, jednogłośnie.

s4.
Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia.
PRZEWoDNICZĄcY Rnpy

NRuxowrl

lNSTYTUTU

Stefan SzvNorl

REGULAMIN

RADY NAUKOWEJ

lnstytutu Hodowti l Aklimatyzacji Rośtin_Państwowego lnstytutu Badawczego
XlX kadenąi 2017'2021
uchwalony 12 paŻdziern|ka 2017

r-

Badawczego, jako
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin- Państwowego lnstytutu
działaniach kieruje się szeroko
organ stanowiący, inicjujący, opiniodawc zy i doradczy lnstytutu w swych
badań naukowych i prac
rozumianym dobrem i interesem lnstytutu oraz prowadzonych w nim
rozwojowych.

mających na celu przede
Zadania Członkow Rady Niukowej, to podejmowanie nowych inicjatyw
troska o jakośó i poziom pracy
wszystkim osiągnięcie korzyŚci dla lnstytutu, jako instytutu badawczego,
lnstytutu.
Reguhminu'
Członkowie Rady Naukowej kierowac się będą zapisami niniejszego

'

Rozdział

l

Postanowienia ogólne

s1.
- PlB zwana dalej ''Radą'' dzia|a na podstawie
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzaqi Roślin
następujących dokumentów prawnych
:

w zakresie sztuki Q;ź' U' z 2017 r'

poz' 1789) z poŹn'zm'

(Dz.u. z 3d sierpnia 201g r., po2.1668) (Aneks nr 1 z 14.12.2018
i

nauce fd.U. z 30

sierpnia 2018 r., poz'1669)(Aneks nr

1

r.)

z 14''12'2018r')

z 2011 r'' poz'
oraz dyscyplin naukowych i ańystycznych (Dz' U' nr 179

1065)'

(Aneks nr

1

z

14.12.2018 r.)

dziedzin nauki idyscyptin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
(Dz.IJ.z25września2018r.,poz.1810 @neksnr1z14.12.2018r.)

stopni doktora i doktora
wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawa{a
r', poz' 643)'
*r^=.żokreśleniemnazw nadawanych stopni. (MP nr 46 z 2010
habilitowan
"go
19 kwietnia2ol7 r'
,,statutem lnstytutu"z 23 marca2017 r.,zatwierdzory

s2.
llekroó w Regulaminie jest mowa o:

Badawczy;

iTytułow;

habilitowanego.

s3.

otzymany
W Regulaminie, gdzie występuje liczbaułamkowa dotycząca liczby osób np. 2l3,4l5 -wynik
6,4
np'
= 6; 6,5 = 7'
zwy|ićzeniaułamka na|eŻyzaokrągliÓ do całościzgodniez matematycznązasadą

1.
2.
3.

s4.

lnstytutuw zakresie
Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym
jego działalnościstatutowej orazw sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej'
z 30 kwietnia 2010 r'
Zakres działaniaRady'okreŚlają: ań. 29 ustawy o instytutach badawczych
r., zatwierdzony 19
(Dz'tJ' z 2017 r', poz. 1158) z póŹn. zm., Statut lnstytutu z23 marca2017
kwietnia 2017 r,i niniejszy Regulamin'
rolniczych i doktora
Rada jest uprawniona do nadawania stopni naukowych: doktora nauk
oraz występowania
habilitowanego W dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia

zwnioskamionadanietytułuprofesoranaukrolniczych.
o stopniach
3a. Na zasadach dotychczasowych, uregulowanych w ustawie z 14 marca 2003r'
(Dz.
z 2017 r',
U'
sztuki
naukowych i tytuló naukowym oraz o stopniach itytute w zakresie
poz' 178g) i^=ro=por.ądzeniach wykonawczych do tego aktu normatywnego' naleŻy
pzeprowadzaÓ:
tytułu profesora
1) pzewody doktorskie' postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie
1 ustawy z3lipca
wszczęte iniezakończone przed1 paŻdziernika 2018 r. (Alź' 179 ust'
_
_
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz' U'
2O18r. Przepisy wprowadzające ustawę
z 2018 r., Poz. 1669).
profesora następuje po 30
Jezeli nadanie stopnió doktora, doktora habilitowanego lub tytułu
określonych
kwietnia 2o1g r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach
naukowych
idyscyplin
wrozporządzeniu MNISW z2O września 2018 r' wsprawie dziedzin
oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U' z 2018 r', poz' 1818);
o nadanie tytułu
2) przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i nos_t9q9wania przy
czym stopień
profesora wszczęte od 1 paŹdzlernika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 roku,
z 20
MNISW
lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozpouądzeniu
artystycznych
września 2018 r. W sprawie dziedzin idyscyptin naukowych oraz dyscyplin
do Spraw
(Dz. U. z 201g r., poz. 1818), po uprzednim uzyskaniu decyzji Centralnej Komisji
Stopni iTytułow.
4. Rada przeprowadza przewodydoktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowanie o nadanie
Regulaminu'
tytułu profesora zgodnie z przepisamivrrymienionymiw $ 1 niniejszego

Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących
działalnoŚci lnstytutu.

"

Rada nowej kadencji przejmuje kolejnośÓ spraw do załatwienia.

6.

s5.
sprawach pilnych, Przewodniczący Rady/Prezydium oraz Pzewodniczący Komisji Rady,
W sprawach jej dotyczących, mogą zarządzic wyrazenie opinii lub głosowanie z wykorzystaniem

W

dostępnych środkowkomunikacji.

'

Rozdział ll

Skład i struktura Rady

s6.
Skład Rady okreŚlają:
a) Ustawa z 30 kwietnia2OlO r. o instytutach badawczych
(Dz.U' z 2017 r', poz. 1158) z poźn. zm'
b) statut lnstytutu z 23marca2017 r., zatwierdzony',19 kwietnia 2017 r'

1.

Statucie lnstytutu wchodzą:
W skład Rady Naukowej lHAR-PlB, w liczbie 30 osób, okreŚlonejw
1) pracownicy naukowi lnstytutu, którzy stanowią 50% składu Rady,
2) osoby niebędące pracownikami lnstytutu, które stanowią 50% składu Rady
naukowych oraz pozostali
W skład Rady Naukowej wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora ds.
określonew ań' 30 ust' 3
zastępcy dyrektora i główny księgowy, jezeli spełniają wymagania
o ktorych mowawtejŹe ustawie'
ustawy o instytutach b.adawczych,zprawem głosu wsprawach,
2'
osoby te nie są zaliczone do lieby osób określonej w $ 6 ust'
ustanowiony przez Dyrektora lnstytutu po

3.

Tryb wyborow reguluje Regulamin WyborÓw

4.

zasięgnięciu opinii Rady.
ustawie podanej w $ 6 ust'
Kadencja Rady trwa 4latai rozpoczyna się zgodnie z zapisem w
Skład Rady w kadencjiXlX podano w załączniku nr 1'

5.

1 '

s7.
1.

jej tnłania na skutek:
Mandat członka Radywygasa z upływem kadencji, a w czasie
1) rozwiązania stosunku pracy z lnstytutem, W przypadku członka wybranego spośród

pracowników lnstytutu,

2)
3)
4)
5)
6)

czasupracy'
'
zmiany formy zatrudnienia w lnstytucie na niepełny wymiar
członka
funkcji
choroby trwającejdłuzej niz 6 miesięcy i uniemozliwiającejsprawowanie
RadY,

rezygnacjizmandatu,
śmierciczłonka Rady,
do spraw
odwołania, w przypadku członka powołaneg o przez ministra właściwego
rolnictwa.

2.

3.

rentę w trakcie trwania
Członek Rady, pracownik lnstytutu przechodzący na emeryturę lub
pod warunkiem dalszego
kadencji, zachowuje mandat członka do zakończenia kadencji,
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasupracy'
z pisemnym wnioskiem lub
Rada pzyjmuje rezygnację członka Rady, jeśliten zwróci się o to
złozy oświadczenie do protokołu na posiedzeniu Rady'

4.

Rada uzupełnia swój skład osobowy W przypadku.
1) okreśIonym w ust' 1 pkt. 1 - 5, spośrodpracowników lnstytutu,poprzez uzupełnienie
osobą, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach do Rady
iwyrazizgodę na udziałw Radzie. Wniosek przedstawia Komisja Skrutacyjna z inicjatpry
Przewodniczącego Rady, na podstawie protokołu Głownej Komisji Wyborczej,
2) określonym w ust.1 pkt 4 - 6 spośrodosób powołanych spoza lnstytutu, jedynie poprzez
powołanie przezministra właściwegodo spraw rolnictwa nowego członka Rady. Wniosek
gdy członek Rady obejmuje stałe stanowisko uprawniające do zasiadania w Radzie
zurzędu (na mocy ań. 30, ust. 5 ustawyo instytutach badawczych)'
W przypadku, gdy uzupełnienie składu Rady spośród pracownikow lnstytutu nie jest mozliwe
w sposÓb okreŚlony w ust.4 pkt 1), przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie

3)

5.

z

6.

do ministra składa Dyrekto1

obowiązującym i przepisam

I

Do czasu uzupełnienia składu Rady, posiedzenia Rady odbywają się w niepełnym składzie.

s8.

1.
2'
3.
4.

podanymi
Pieruilsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Dyrektor, zgodnie z przepisami

ws1

Rady, Senior
Pienrysze posiedzenie Rady otwiera i prowadzido czasu wyboru Pzewodniczącego

- Członek Rady.
Członkom Rady wybranym puez pracowników powołania wręczaDyrektor'
powołania Wręcza
Członkom Rady powołanym przezministra właściwegodo spraw rolnictwa
minister lub osoba uPowazniona.

"rrr"*ooniczącego u-''r"n,or",
powołuje Komisję Skrutacyjną do
przeprowadzeniawyborów Pzewodniczącego Rady, Wicepzewodniczących orazstałych Komisji
porozumieniu
Rady, w liczbie 3 osob _ pracownikow lnstytutu niebędących członkami Rady, w

1' Rada, na

wniosek

z dyrektorem.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej orazjej przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym,
chyba, że Rada postanowi inaczd1'
3. Komisja Skrutacyjna półni rolę KomisjiWyborczej'

s

1.
2.
3.
4'
5'

10.

Rada wybiera spośrÓd swoich członkow przewodniczącego i jego wiceprzewodniczących'
przez ministra
Przewodnic=ą"ęgo Rady wybiera się spoŚrod członkÓw Rady powołanych
właŚciwego do spraw rolnictwa.

Kandydata

na pzewodnicząCego Rady moze zgłosić kaŻdy, członek Rady obecny

na

posiedzeniu.

PrzewodnicząCymRady moze byc osoba posiadająca tytuł naukowy [ub stopień naukowy doktora
habilitowanego.
głosow,
Rada wybiera pzewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględnąwiększoŚcią
przy obecności co najmniej połowy liczby osÓb uprarunionych do głosowania'
W przypadku nie uzyskania przez kandydata na przewodniczącego Rady wymaganej liczby
głosów zarządzasię powtorne tajne głosowanie, w którym o wyboze kandydata decyduje zwykła
większośÓ głosów.

6.

W przypadku nie uzyskania przez kandydatów na wiceprzewodniczących Rady, wymaganej
liczby głosów zarządza się powtorne tajne głosowanie, w ktorym o wyborze decyduje zwykła
większoŚc głosów.

s
1.

Przewod

2.

P rzewod n

n

iczący Radi obej
i

m

11.

uje przewod nictwo obrad.

czący Rady zarządza

wy bo ryczte re ch wi ce

p

rzewod

n

i

czących Rady'

głosowaniu
Rada wybiera spośród swoich członkówczterech wiceprzewodniczących Rady, w
tajnym.
przepisy określone w $ 10'
Do wyboru wiceprzewodniczących Rady stosuje się odpowiednio

3.

4.

zastępcy
Funkcja wiceprzewodniczących Rady nie moze bycłączonaze stanowiskiem dyrektora,
dyrektora lub głownego księgowego lnstytutu.

5.

s

12.

pracownik lnstytutu
Sekretarz Rady jest stanowiskiem administracyjnym. Funkcję wykonuje
zatwierdzony przez Radę na wniosek Dyrektora'
zakresem obowiązkÓw
Sekretarz Rady prowadzi sekretariat Rady zgodnie z posiadanym
Dyrektorem'
ustalonym przez Przewodniczącego Rady w porozumieniuz

1.

2

Prawa

i

Rozdział

lll

obowiązki członków Rady
s

13.

Członek Raoy ma prawo:
lnstytutu
1) występowania zjnicjatywami i wnioskamiwłasnymi bądŹzinspiracji pracowników
a nie zastrzeŻonych
we wszystkich sprawach związanych z działalnościąlnstytutu,
innymi PrzePisami,
2) zgłaszaniado Prezydium Rady sprawy do umieszczeniaw porządku obrad Rady
3) byÓ wybranym do pracy w jednej stałej Komisji Rady'

1

2.

bez opinii Rady zmieniówarunków
Członkowi Rady, który jest pracownikiem lnstytutu nie moŻna
pracy i płacy na jego nbkorzyśc w okresie trwania kadencji'
jest pracownikiem lnstytutu w okresie
Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem Rady, ktory
trwania kadencji Wymaga opinii Rady, z wyjątkiem:

1)
2)

4.

5.

rozwiązania stosunku pracy bez wypowbdzenia,
zwolnienia z pracy na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej'

pełnienia zadań
Członek Rady zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia za czas
w Radzie w godzinach PracY'
braÓ udział w pracach
Członek Rady ma obowiązek uczestniczyÓ w posiedzeniach Rady oraz
uczestniczenia
komisji, zespołow, do ktorych został powołany. W przypadku niemoznoŚci
przewodniczącego lub sekretaza'
zwaŻnychprzyczyn ma obowią zek zawiadomiÓ o tym fakcie
Rady pozbawiają mandatu
Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności w posiedzeniach

członka Rady.
o.

ktorych jest uprawniony'
Członek Rady jest zobowiązany do udziału w głosowaniach, do
podczas posiedzeń Rady i Komisji Rady

7.

Członków Rady, ktÓrzy są pracownikami lnstytutu obowiązująprzepisy o ochronie tajemnicy
państwowej i słuzbowejzgodnie z Regulaminem Pracy lnstytutu i obowiązującymiwtym zakresie
przepisami.

8.

Członkowie Rady niebędący pracownikami lnstytutu są obowiązanido nieujawniania uzyskanych
informacji, stanowiących tajemnicę lnstytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
ko n ku re n cj i. Potwi e rdzaj ą to złoŻeniem p se m n eg o zobowiązania.
i

9.

Postanowienia zawańe w ust. 7 i 8 obowiązĄączłonka Rady zaróWno
jak i po jego wygaśnięciu.

1o. Z

W

trakcie tnruania mandatu,

tytułu działalnościwRadzie nb przysługuje dodatkowe Wynagrodzenie'

Rady pra7sługują
11. Członkom Rady mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń
na
posiedzeniach,
w tych
diety, zwrot kosztów podrozy i noclegów związanychz uczestnictwem
podstawie przepisów wydanychzgodnie z ań.77 s 2 Kodeksu Pracy.

Rozdział lV
OrganY RadY i ich zadania
s

14.

s

15.

organami Rady są:

1.
2.

Prezydium.

Posiedzenie RadY.

Prezydium Rady twopzą Przewod niczący iwszyscy wiceprzewodniczący.

s {6.
1

.

2.

jej posiedzeń, a między
Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za kierowanie Radą w czasie
z zakresem ich
posiedzeniami za koordynację prac Prezydium oraz komisji Rady, zgodnie
działania.
Do obowiązkÓw Przewodniczącego Rady naleŻy w szczególności:

1)
2)
3)
4)

5)

kierowanie pracami Rady ijej Prezydiunl
ustalanie projektu programu Rady,
zwoływanie posiedzeń Rady ijej Prezydium,
posiedzeniu Rady uzna za
zapraszanie na-posiedzenia Rady osób, których udział w
wskazanY,

Prezydium
podpisywanie podjętych uchwał, protokołów z posiedzeń plenarnych Rady i
tych spraw jednego
oraz innych dokumentÓw Rady; Przewodniczący moŻe upowazniÓ do
z wiceprzewod n czący ch,
utrzymywanie kontaktow z dyrektorem lnstytutu,
i

6)
7)

3.

reprezentowanie Rady na zewnątrz'

uzgodnionych
PrzewodnicząCego Rbdy zastępuje, za jego zgodą jeden z kaŻdorazowo
przez n b g o powie rz o n e.
wi ce p rzewod n czącyc h or az wypełn a zadania
i

i

s

17.

I

Prezydium Rady dz'ała pomiędzy posiedzeniami Rady.

2

Porządek dzienny i termin posiedzenia Prezydium ustala Przewodniczący Rady'

3.

WwyjątkowychprzypadkachPrzewodniczącyRadymoŻeupowazniÓjednego
z wiceprzewodn iczących do przeprowadzenia posiedzenia Prezyd

i

u

m'

Dyrektor ijego Zastępcy'
W posiedzeniach Prezydium mogą brac udział z głosem doradczym
zaproszone przez
Sekretarz Naukowy, Przewodniczący Komisji Rady oraz inne osoby
Przewod nicząCego Rady'
głosow' W przypadku rownej liczby
Prezydium Rady podejmuje uchwały zwy}<łąwiększością
głosow decyduje głos Przewodniczącego Rady'
lub
Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący

4.

5.

b.

prowadzący posiedzenie wiceprzewod

n

iczący'

podjętych uchwałach'
Prezydium ma obowiązek poinformowaÓ Radę o
połowy członków Prezydium
Do podejmowania deĆyzji konieczna jest obecnośÓ co najmniej

7.

8

Rady.

9.

zebranianp'zapomocą roŻnych środkow
Dopuszcza się pracę Prezydiumw innejformie anizeli
komunikacji.

s

1.
2.
3'
4.

18.

Zadania PrezYdium RadY
Przygotowywanie posiedzeń plenarnych Rady'
pomiędzy jej posiedzeniami'
Nadzorowanie realizacji uchwał Rady w okresie

w waznych sprawach niezastrzeŻonych do
Występowanie z opiniami i wnioskami do Dyrektora
wyłącznej kom petencj i zebrania plenarnego Rady
lnstytutu Prezydium moŻe
W sprawach szczególnych, waŻnych lub pilnych zraĄifunkcjonowania
przejąĆsprawy poszczególnych komisji Rady'

5.PrzygotowywanieiprzedstawianienaposiedzeniachRadywnioskowwpostępowaniu
pracownikowi lnstytutu lub z innej
tytułu profesora
habilitacyjnym orazW postępowaniu o nadanie

instytucji,ktorazwrócisiędoDyrektorazwnioskiemoWszczęciepostępowaniaonadaniejej
się o nadanie tytułu profesora kieruje do Rady
tytułu profesora' Wniosek osoby ubiegającej
Dyrektor.

6.

państwowe' resońowe' Prezesa Rady
Przygotowywanie i przedstawianie wnioskow o nagrody
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Polskiej
MinistrÓw, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra
jest niezbędna opnia Rady'
Akademii Nauk i innyórl W sprawach, w których

s 1e.
Zadania RadY
Do zadań Rady należy:

1.
2'

Uchwalanie Statutu lnstYtutu'

do spraw naukowych' sekretarza
opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora
wskazanych w regulaminie
naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych

organizacyjnym,odpowiedzialnychzaprowadzeniebadańnaukowych:kierownikÓwoddziałów,
zakładów naukowych i samodzielnych pracowni'
10

3.

badań naukowych i prac rozwojowych oraz
opiniowanie kierunkowych planów tematycznych
Dyrektora zwyhnaniazadan'
finansowych lnstytutu, a takŻerocznych sprawozdań

5.

Zatwierdzanieperspektywicznychkierunkówdziałalnościnaukowej,rozwojowejiwdrożeniowej.
podziału' przekształcenia lub reorganizaĄi
opiniowanie wniosków w sprawie połączenia,
lnstytutuorazstałejwspołpracylnstytutuzinnymiosobamiprawnymi'

6.

Opiniowanie regulaminu organizacyjnego'

4.

7.
8.

Opiniowanie rocznego planu finansowego'
niowanie rocznych sprawozd ań finansowych'
opi

L

opiniowanie podziału zysku lnstytutu'
oraz dokonywanle
na stanowiska pracowników naukowych
10. opiniowanie kwalifikacji osób
itechniczrego tych pracowników'
okresowej oceny dorobku naukowego
przyznawanie stypendiów naukowych'
11. opiniowanie wnioskow o
postępowań
postępowań habilitacyjnych oraz
doktorskich,
przewodów
Przeprowadzanie
12.
okreśIonych
posiadanych uprawnień na zasadach
o nadanie tytułu naukowego w zakresie
w odrębnych przepisach'
nastanowiskoprofesoraauyczalnegolubprofesora
13. Wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie
nadzwYczalnego'
przypadku gdy lnstytuttakie
podyplomowychidoktoranckich w
programówstudiow
14. opiniowanie
prowadzi'
oraz prawami
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
zaządzania
rdgulaminu
15' opiniowanie
naukowych i prac
komercjalizacji wynikow badań
r"'"o
oraz
ej
przemysłow
własnoŚci
rozwojowYch.
rozporządzania'
gospodarczych dyrektora' W zakresie
inicjatyw
projektów
16. opiniowanie
mienia przekracza1ące'
jednoJtti badawczej o wańości rynkowej
składnikami aktywow tnruałych
podstawie Średniego kursu ogłoszonego
6.ooo euro, obliczonej na
kwoty
złotych
rownowańoścw
przezNarodowyBankPolskiwedługstan,uzdniawystąpieniazwnioskiemozajęciestanowiska.
czasopism wydawanych przezlnstytut'
Redakcyjnych
Kplegiow
składu
17. opiniowanie

18.Radasporządzaopinie,oktorychmowaw$19ust.2,3,7.11wterminieniedłuzszymniz30
dni.

rolnictwa uchwały wraz
ministrowi właściwemudo spraw
przekazuje
Rady
19. Przewodniczący
9, 15 oraz pocztą
ktorych mowa w S 19 ust' 3 o
sprawach'
w
Rady
dokumentami
z
przyjęte przez Radę protokoły'
z posiedzeń Rady atakŻe
elektroniczną projekti protokołow

20'lnnezadaniawynikającezustawyoinstytutachbadawczych.,.'.
21.

Rozdział

V

Tryb PracY RadY
s 20.
Posiedzeniom Rady przewodniczy

P

wiceprzewodniczący'
rzewod niczący lub uzgod niony

11

s 21.

1.
2'

Posiedzenia Rady odbywają się, co najmniejtrzy razy w roku
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub z jego upowaznienia wiceprzewodniczący
w kazdym czasie:

1)
2)
3)
4)

dla rozpatrzenia_.spraw wymienionych w art. 2gustawy o instytutach badawczych,
na wniosek Dyróktora lub organu sprawującego nadzÓrnad lnstytutem.
na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 1l3 członkow Rady
na wniosek co najmniej 1/5 pracownikow lnstytutu'

s 22.

1.
2.

Porządek dzienny posiedzeń Rady proponuje jej Przewodniczący.
Zawiadomienie o posigdzeniu Rady zawiera: miejsce, termin i proponowany porządek obrad
ono
zawierający moŻliwie obszerną informację, którąwysyła się elektronicznie lub pocztą. Winno
byÓ przesłane członkom Rady, co najmriej 7 dni przed terminem posiedrenia'

3.
4.

Materiały przesyła się Przewodniczącym Komisji/Zespołu zgodnie z ich właścilością.
Sprawozdania roczne z działalnościlnstytutu otrzymują Wszyscy Członkowie Rady'

s 23.
W posiedzeniach Rady biorą udział oprocz człmkow Rady:
1. Dyrektor, z głosem doradczym , jeŻeli nie jest członkiem Rady.

2' Zastępcy dyrektora i głowny księgowy, z głosem doradczym ' jeŻe|i nie są członkami Rdy'
3. W posiedzeniu,Rady przeprowadza1ącej obronę pracy doktorskiej biorą udział: prawem

do
recenzenci oraz promotor, drugi promotor i kopromotor pracy doktorskiej, z
udziału
głosowania w tych sprawach. Może takŻeuczestniczyÓ promotor pomocniczy bezprawa

w głosowaniu.

4'

Na posiedzenie Rady przeprowadza1ącej''
1) postępowanie habilitacyjne, na którym ma byÓ podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie
habilitacyjnej
nadania stopnia doktora habilitowan ego, zapraszani są członkowie komisji
niebędący członkami Rady' bez prawa udziału w głosowaniu,
2) postępowanie o nadanie tytułu profesora, na którym ma byc podjęta uchwała w sprawie
prawa udziału
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, zapraszasię recenzentów, bez
w głosowaniu.

5.
6.
7.

Przedstawiciel ministra właściwegodo spraw rolnictwą z głosem doradczym'
Przedstawiciele zakładowych oganizacji związkowych, z głosem doradczym'
lnne osoby, zaproszon e przez Przewodniczącego Rady, z głosem óradczym

s 24.

ma prawo powołaÓ takŻe spoza Rady, rze)zoznaw}Ów,

referentow
pzedmiotem
zagadnień będących
i koreferentow dla opracowania i pzedstawienia Radzie określonych

Przewodniczący Rady
obrad.

s

25.

lub zorganizowac
Rada w celu zasięgnięcia opinii pracowników lnstytutu moze ogłosió referendum
zebranie pracowników.
I2

s

Sekretaz Rady opracowuje sprawozdanie

26.

roczne oraz

z

kadencji

z

działalnościRady

i przedstawia Przewodniczącemu Rady.

s 27.

Kopie protokołów

z

posiedzeń Rady przekazywane są: Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora ds'

organizacji
Naukowych, o ile nie są członkami Rady, wyznaczonemu przedstawicielowizakładowych
jej
prośbę'
na
związkowy ch działĄących w lnstytucie oraz jednostce nadrzędnej

Rozdział

Vl

Komisje RadY
s 28.

1.
2.
3.
4.
5.

stałe Komisje Rady' zwane dalej
Rada ustala skład osobowy i powołuje, w głosowaniu tajnym,
są zwykłą większością głosów'
,,Komisjami''. Kandydaci do Komisjiwybierani
w drodze konsensusu'
Ukonstytuowanie się stałych Komisji Rady następuje

lnformacjaprzekazanabędziewtrakcieposiedzeniaRady.

Komisje prowadzą prace zgodnie zwytycznymi Rady'
Komisje przygotowują wnioskiW sprawach dla niĘ właściwych'
przypadkach, wytypowany przez niego zastępca
Przewodniczący Komisji lub w szczególnych
przyjętej formie współpracu je z członkami Komisji'
zwołuje posiedzenie Komisji lub w ińnej,
przewodnic zy na zebran u Kom isj i, form ułuje wn ioski'
jej posiedzeniu członkowie Komisji'
Protokoł Komisji podpisują obecni na
i

6.

7.oplanowanym.terminieimiejscuposiedzeniaKomisjiwinnibyÓpowiadomieninapiśmielub

8.
9.

Dyrdtor'
w innej przyjętejformie Przewodniczący Rady i
Komisji lub w szczegolnych
Dla waznoŚci uchwał konieczna jest obecnoŚć Przewodniczącego
połowa liczby członków Komisji'
przypadkachwytypowa negoprzezniego zastępcy i co najmniej
głosow' Przy równej |iczbie głosow'
Uchwały Komisji są podejmowane zwy}łąwiększoŚcią
posiedzenie'
w głosowaniu jawnym'; decyduje głos prowadzącego

s 2e.

1.

Ustanawia się następujące stałe Komisje Rady'
1) Komisja ds. NaukowYch - 3 osobY
2) Komisja Rozwoju Kadry Naukowej- 4 osoby'

3)
4)

2.

W pracach Komisji uczestniczą:
1) przewodniczący,

2)
3)

3.
4.

Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna - 3 osoby'
Komisja SkrutacYjna - 3 osobY

członkowie Komisji,
specjaliŚci i przedstawiciele innych instytucji

oraz człónkowie Rady, zaproszenl

WporozumieniuzPrzewodniczącymRadyiDyrektorem,ktorzymajągłosdoradczy
do wykonania określonych adań'
Rada moze powoływać okresowe komisp i zespoły
prowadzenia czynności
Prace Komisji Doktorskich, Egzaminacyjnych i Zespołow do
40' 42' 48' Regulaminu oraz inne
w postępowańiu o nadanie tytuń protesóra określająss
stosowne PrzePisY.

l3

Po upływie kadencji kolejna Rada uaktualnia składy osobowe Komisji Doktorskich oraz
Zespołów wymienionych w ust. 4.

s 30.

Komisja ds. Naukovvych
W skład Komisjiwchodzą przewodniczącyi dwóch członkówwybranych spoŚród członkow Rady
posiadających stopień naukowy lub tytuł natkowy.
2.

Do zadan Komisji naleŻy opracowywanie wnioskow w sprawach dotyczących:
1) analizy programu działalnościnaukowo-badawczej lnstytutu i oceny rapońow okresowych
dotyczących realizacji pro9ramLl
2) opiniowania kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych
nia zadań'
oraz fi nansowych l nstytutu, a takŻerocznych sprawozdań Dyre ktora z wykona

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
3

inicjowaniaprojektowbadawczych,
okresowej oceny współpracy naukowo{echnicznej
wspÓłpracy z UE,

ze

szczegolnym uwzględnieniem

zatwierdzanie perspektywicznych kierunkow działalnościnaukowej, rozwojowej
iwdrozeniowej,

lub reorganizacji
opiniowania wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia
prawnymi, (red': należy rÓwnieŻ
lnstytutu oraz stałejwspółpracy lnstytutuz innymi osobami
do zadań Komisji Ekonomicznoorganizacyjnej)
do spraw naukowych'
opiniowania kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora
wskazanych
sekretarza naukowego oraz kierownikÓw komórek organizacyjnych
badań naukowych:
w Regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych zaprowadzenie
pracowni,
kierownikow oddziałów, zakładów naukowych i sanodzielnych
przez lnstytut'
opiniowania składu Kolegiow Redakcyjnych czasopism wydawanych
innych prac zleconych przezPrezydium Rady lub Radę'

projektami uchwał.
Komisja występuje do Rady z wnioskami, opiniami,

s

31.

Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
1.

spośrod członków Rady
W skład Komisjiwchodzą przewodnic zącyitrzech członkÓwwybranych
posiadających stopień naukowy lub tytuł naukowy
dotyczących'
Do zadań Komisji należy opracowywanie wnioskow w sprawach

1)
2)
3)
4)
5)
6)
'

ana|izy stanu osobowego kadry naukowejw lnstytucię

inicjowania rozwoju naukowego,
opiniowania przóbiegu prac doktorskich w tokuł

rea|\zaĄiprzewodow doktorskich,
opiniowania kwalifikacji osob na stanowiska pracownikow naukowych
pracownikow
dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego itechnicznego
przez
Dyrektora,
naukowych w oparciu o regulamin ustanowiony
'

7)opiniowaniawnioskówoprzyznaniestypendiównaukowycĘ
8) wnioskowania o mianowanie / zatrudnienie na stanowiska: profesora
nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego,

9)

przypadku, gdy
opiniowania programów studiów podyplomowych i doktoranckichw
lnstYtut takie Prowadzi,

I4

lub Radę'
1o) innych prac zlecon ych przezPrezydium Rady

3.

opiniami' projektami uchwał'
Komisja występuje do Rady z wnioskami'

.

s32.
Kom isja

1.

2.

E

konomiczno-Organ izacyina

W skład Komisjiwchodzą przewodniczący

i

członków Rady'
dwóch członkÓwwybranych spośród

DozadańKomisjina|eŻyopracowywaniewnioskołwsprawachdotyczących:
1) uchwalenia Statutu,
' '-^l.^-łaLaaaią

2)opiniowaniawnioskówwsprawiepołączenia,podziału,przekształcenialubreorganlzacJl
(red': nateŻy rÓwnieŻ
tn'tytutu' innymi osobami prawnymi'
lnstytutu oraz stdłejwspółpracy

3)
4)
5)

do zadań Komisji

ds' Naukowych)'

opiniowania regulaminu organizacyjnego'
pokrewnyml oraz
prawami autorskimi i prawami
opiniowanie regulami nu zarządzania
naukowych
komercjalizacjiwynikow badań
oraz'zasad
pr."rnyrłoń"1
prawamiwłasności
i Prac rozwojowYch'

majątkowych lnstytutu
opiniowani azmianw składnikach

6)opiniowaniaprojektÓwinicjatywgospodarczychDyrektoranajegownbsek,
finansowego'
opiniowania rocznego planu

7)
8)
9)

opiniowanierocznychsprawozdańfinansowycĘ
lnstytutu
opiniowanie podziału zysku
Rady lub Radę'
prac zlecon ych przezPrezydium

1o) innych

3.KomisjawystępujedoRadyzwnioskami'opiniami,projektamiuchwał.
s 33.
Komisia SkrutacYjna

1.

spośrod członków Rady'
i dwoch członkÓwwybranych
pzewodniczący
W skład Komisjiwchodzą

2.KomisjaSkrutacyjnadziałapodczasposiedzeńRady,pełnirówniezrolęKomisjiWyborczej'

3.

Do zadań Komisji naleŻy:
przeprowadzanićgłosowanla'

1)

2)obliczaniegłosowisporządzanieprotokołówzgłosowaniatajnego'
3)wnioskowaniewsprawieuzupełnieniaskładuRadywtrakcietnłaniakadencjistosowne

4)

z zaptsamiw niniejszym Regulaminie'

Radę
ych przez Prezydium Rady lub
wykonywanie innych prac zlecon

-

Roz dział Vll

Stopnie naukowe itytuł profesora
naukowych i tytule
2) z 14 marca 2003 r' o stopniach
ust.
1
W
(wymieniona
s
określa ustawa
1789) z poŹn' zm' oraz
sztuki. (Dz'IJ' z 2017 r., poz'
zakiesie
w
itytule
naukowym oraz o stopniach
szczegÓłowego trybu i warunkÓw
wrześn ia 2016 r. w sprawie
2ó
ruŃiśw
rozporządz"np
'
przeprowadzaniaczynnościwprzewodziedoktorskim,wpostępowaniuhabilitacyjnymorazW
158a1nazasadachokreślonychw$4
postępowarirorui,aźrietytułuplrofesora(Dz'IJ'z2O16r''poz''
ust. 3a.
nadawania stopni- nazwa:
IHAR-PIB uprawniony iest do
doktor nauk rolniczYch

.

15

.

doktor habilitowany nauk rolniczych
obszar wiedzv nauki rolnicze, leśnei weterynaryjne,
dziedzina: nauki rolnicze; dvscvplina naukowa: agronomia;
dvscvplina naukowa od 1 maia 2019 r. rolnictwo iogrodnictwo

s 34.

Stopień doktora nauk rolniczych
1

.

2'

3.

4.
5'
6'

wszczętego na
Stopień doktora nauk rolniczych jest nadawany w drodze pzewodu doktorskiego
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia'
przyjętej do druku
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub
recenzowanym
publikacji naukowejw formie ksiązki lub co najmniejjednej publikacji naukowejW
pzez ministra właściwego
czasopiśmie naukowyrn o zasięgu co najmniej krajowym, okreŚlonym
nauki lub w recenzowanych
do spraw nauki na podstawie przepisowdotyczącychfinansowania
u kowej'
m ate ri ała ch z między narod owej ko nfe re n cj i n a

Przewody doktorskie, w ramach ktorych są przygotowywane:
1) rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej,
2) interdyscyplinarne rozprawy doktorskię
jednej lub kilku dpcyplin naukowych'
mogą byÓ przeprowadzane wspólnie w zakresie
na podstawie porozumienia' przez
Przewody doktorskie mogą byc przeprowadzane wspolnie'
lub innych jednostek' w tym tal<ze
rady naukowe jednostek organizacyjnych szkÓł wyższych
stopnia doktora'
zagranicznych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawaria
międzynarodowej' o ktorych
W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach wspołpracy
i u.t"'v o stopniach naukowych i tytule naukowym (... ), mozna powołaÓ
mowa w ań. r łaJ
'.t.
kopromotora.
doktorskiej można powołaÓ drugiego
W przypadku pzygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy
promotora.

s 35.
RozPrawa doktorska
1.

promotora albo pod opieką promotora
Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką
7 ustawy o stopniach naukowych
i promotora pomocnicz"go, o ktorym mowa w ań' 20 ust'
problemu naukowego,o,'?1
i'tytute naukowym 1'..l, powinna stanowiÓ oryginalne rozwiązanie
_ agronomia' atakŻe
wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyp|inie naukowej
wykazywaÓogolną
umiejętnośćsamodzielnego prowadzenia pracy naukowej'

2.

3.

ksiązki wydanej lub spojnego
Rozprawa doktorska moŻe mieÓ formę maszynopisu książki,
tematycznie zbioru ańykułow
tematycznie zbioru rozdziałoww ksiązkach wydanych, spojnego
określonych pzez
opublkowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych'
przepisow dotyczących finansowania nauki'
ministra właściwegooo spiaw nauki na podstawie
jezeli odpowiada warunkom okreśbnym w ust' 1 s 35'
wyodrębniona częścpracy zbiorowej'
Rozprawę doktorską może takŻestanowiÓ samodzielna i
wykonywaniu
jezeliwykazuje ona indywidualnywkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji'
pracy, odpowiadający
częścieksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej
warunkom określonymw ust.1.
publikacji powinna składac się z co najmniej
Rozprawa doktorska przygotowanaw formie zbioru
jednej opublikowanej lub przyjętej do druku
trzech prac naukowych, w tym co najmniej
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czasopiśmie posiadającym lmpact Factornie mniejszym niŻ1,0. W co najmniej dwoch pracach
oryginalnych opublikowanych lub pzyjętych do druku kandydat powinien być pienruszym autorem.

W

5.

6.

Rozprawa doktorska przygotowana w formie zbioru publikacji powinna obejmowac:

1)
2)
3)
4)
5)

wstęp,

omówienie otrzymanych wyników, oddzielnie dla kazdej z prac wchodzących w skład
zbioru. W przypadku publikacji/pracyzespołowej naleŻy dołączyćoświadczeniakandydata
i poszczegÓlnych współautorów z opisem ich udziału merytorycznego,
podsumowanie uzyskanych wyników iwnioski,

spis literatury,
kopie prac stanowiących zbior.
Rozprawa doktorska powinna byc opatrzona
1) streszczeniem w językach. polskim iangielskim,

oŚwiadczeniem promotora o tym, że rozprawa została wykonana pod jego kierunkiem
i spełnia warunki określonew ustawie o stopniach naukowych itytule naukowym oraz
o stopniach itytule w zakresie sztuki,
3) oświadczeniem autora o niezawieraniu treściuzyskanych w sposób niezgodny
z obowiązujący'mi przepisami oraz, Że rozprawa nie była wczeŚniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem stopnia doktora w innejjednostce naukowej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenĄami zamieszcza się na stronie internetowej
celu
lnstytutu oraz pzekazuje się niezwłocznie po ich złoŻeniu do Centralnej Komisji w

2)

7

.

opublikowania w Biuletynie lnformacji Publicznej'

8.

stopnia
Nieprzyjęta rozprawadoktorska nie moze byÓ podstawą do ubiegania się o nadanie
doktora w nnycll jed nostkach organizacyj nych
pzystąpido
Jezeliosoba ubiegająóa się o nadanie stopnia doktora wwyznaczonymterminie nie
podjąÓ
uchwałę
egzaminowdoktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada moŻe
i

9.

o zamknięciu przewodu doktorskiego.

1.

s 36.
Wszczęcie przewodu doktorskiego
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, Auanadalej,,kandydatem'', składa Dyrektorowi
lnstytutuwniosek o Wszczęcie przewodu doktorskiegowrazz następującą dokumentacją'
1) kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra

2)
3)
4)
5)
6)

inzyniera,

zyciorYsemnaukowYm,
propozycją tematu i koncepcją rozprawy doktorskiej ze wskazaniem .obszaru wiedzy
(nauki rolnicze, leśnei weterynaryjne), dziedziny (nauki rolnicze) i dyscypliny naukowej
(agronomia), w zakresie, której ma byc otwańy przewod doktorski oraz dyscypliny
dodatkowej,

propozycją osoby do pełnienia funkcji promotora, a W przypadkach określonych
w rozporządzeniu MNiSW z26'09.2a16 r' $ 2 ust' 2 takze propozycją do pełnienia funkcji
drugiego promotora, kopromotorą promotora pomocniczego,
wykazem prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacją o działalnoŚci
popularyzującej naukę,
informacją o przebiegu pzewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio
o nadanie stoPnia doktora,
I7

7)
8)

opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
konspektem proponowanej do wszczęcia rozprawy doktorskiej, nie więcej, jak na jedną
stronę, ktory otrzymują członkowie Rady Naukowej.

Kandydat będący beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant'' załącza do wniosku o wszczęcie
pzewodu doktorskiego kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta tegoz
programu oraz opinię opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego.

2

Kandydat moŻe załączyc do wniosku o wszczęcie przewodudoktorskiego:
1) kopię ceńyfikatu potwierdzającego znajomośÓ nowozytnego języka obcego; wykaz
załącznik
ceńyfikatow potwierdzających znajomośÓ nowożytnego języka obcego stanowi
do rozporządzenia MN|SW z26września2016r. (Dz.IJ. z 2016r', poz' 1586),
2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiejw innym językuniŻ
język polski.
opieki
Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada wyznacza promotora w celu sprawowania

4.

naukowej nad kandYdatem.

Rada moze dodatkowo wyznaczyĆ
1) drugiego promotora - w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej
2) kopromotora -'w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego

5.

6.

7.

w

ramach

wspołpracy międzynarodowei
3) promotora pomocniczego - w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do
pomocyWsprawowaniuopiekinaut<owejnadkandydatem.
moŻe byc osoba posiadająca
Promotorem w przewodzie doktorskim w dziedzinie nauki rolnicze
W zakresie danej
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
(agronomia) lub pokrewnej dyscypliny naukowej'
pełni istotną funkcję pomocniczą
Promotorem pomocniózym W przewodzie doktorskim, ktory
procesie planowania badań, ich realizacji
w opiece nad doktorantem, w tym w szczególnościw
doktora w zakresie danej lub pokrewnej
i analizy wynikow moŻe byÓ osoba posiadająca stopień
pełnienia funkcji promotora w przewodzie
dyscypliny naukowej i nie posiad ającauprawnień do
doktorskim.

I
9.

w trakcie tnłania przewodu
Z wnioskiem o Wyznaczeniu osoby na promotora pomocniczego,
doktorskiego występuje promotor w raz z kandydatem'
na promotora, który"
Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się w obecnościkandydata
członek Rady upowaŻniony pzez
referuje sprawę' W szczególnych pzypadkach sprawę referuje
kandydata na Promotora.

10.

o przyznanie
Wszczęcle przewodu doktorskiego jest podstawą do zaopiniowania wniosku
51 niniejszego
stypendium doktorskieg o przy spełnieniu wymogów wymienionych s
Regulaminu.

Rady referuje załoŻeniai
11. Kandydat, przed wszczęciem przewodu doktorskiego, na posiedzeniu
tezy pracY doktorskiej.

s 37.
EgzaminY

1.
2.

egzaminacyjne.
Rada, na wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej, powołuje Komisje

Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
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1)
2)
3)

dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
Rada, na wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej, określa przedmiot z dyscypliny
podstawowej,
dyscypliny dodatkowej do wyboru przez kandydata; preferowanymi przedmiotami są:
filozofia, ekonomia, socjologia,

obcego języka nowoŻytnego do wyboru przez kandydata, w przypadku gdy osoba
ubiegająca się ó nadanie stopnia doktora nie posiada ceńyfikatu potwierdza1ącego

znajomośÓ językaobcego, okreśtonego w przepisach wydanych na podstawie ań. 31 pkt 5
ustawy (załącznikdo rozporządzenia MNiSW z 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.
1

586),

a)

egzamin doktorski w zakresie nowoŻytnego języka obcego jest potwierdzeniem
kompetencjijęzykowej kandydata, w szczególnoŚciw zakresie dyscypliny naukowej

ącej tematowi rozprawy doktorskiej
b) kandydat, który przedstawił ceńyfikat, o ktorym mowa w ust.2, pkt 3) jest zwolniony
z egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego.
W skład Komisji przeprowa dzających egzaminy doktorskie wchodząw zakresie:
(Rozporządzenie MNiSW z 26 września2016 r' (Dz.lJ. z 2016r., poz. 1586)'
1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej - co najmniej
naleŻy ta
cztery osoby posiadające tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do ktorej
naukowa lub stopień doktora habilitowanego W zakresie tej dyscypliny
od powi adaj

3.

dyscyplina

2)
3)
4.

5.

naukowej, w tyń promotor, drugi promotor lub kopromotor,
posiada tytuł
dyscypliny dodatkowej - co najmniej trzy osoby, z ktorych co najmniejjedna
profesora w zakresie dziedziny nauki, do ktorej nalezyta dyscyplina naukowa aIbo stopień
doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej
naucza
nowozytnego języka obcego - co najmniĄtrzy osoby, z ktorych co najmniejjedna
tego języka w szkole wyŻszej a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora'

promotor
W posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych i Komisji Doktorskiej moze uczestniczyÓ,
pomocniczy, bez udziału w głosowaniu.

skalę ocen:
W egzaminach doktorskich, przy pytaniach szczegÓłowych, stosuje się następującą
(5,0)
1) bardzo dobrY

2) dobry Plus
3) dobry
4) dostateczny Plug
5) dostateczny
6) niedostatecznY

(4'5)
(4,0)
(3,5)
(3,0)
(2,0)

ogolny wynik egzaminu podaje się: ,,pozytywny'' lub ,,negatywny''' Druk Protokołu Komisji
egzaminacyjnej sporządza sekretariat Rady i przekazuje przewodniczącemu lub członkowi
Komisji.
6.
7.

Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej
Terminy egzaminów d'oktorskich ustala Przewodniczący Rady W porozumieniu z komisjami,
o ktorych mowa wyŻe1

8.

W przypadku nie za|iczeniajednego z egzaminów doktorskich Rada, na wniosek kandydata,
jednak niz po upływie trzech
może wyrazićzgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej
niŻ raz'
miesięcy od dnia przystąpienia do tsgo egzaminu po raz pierwszy i nie więcej

I9

s 38.
i obrona rozprawy doktorskiej
Rozprawę doktorską, zwaną dalej ,,rozprawą'' kandydat przedkłada promotorowi w pięciu
egzemp|azachwrazz kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona częśćpracy
jej
zbiorowej, kandydat przedkłada promotorowiwrazz dokumentami oświadczenia wszystkich
jej powstanie.
współautorow określające indywidualry wkład kazdego z nich w
.'Recenzje

1.
2.
3.

pisemną opinią'
Promotor przekazuje przewodniczącemu Rady rozprawę doktorską wraz z
pisemną opinię na temat
Rowniez drugi promotor i kopromotor, o ile są wYzna;zeni, składają
rozprawy doktorskiej.
spośrod osób
Rada, na wniosek przewodniczącego,powołuje co najmniej dwoch recenzentów
jest
pracownikiem
ktÓrej
zatrudnionychw szkole wyŻszĄlub jednostce organizacyjnej innej niŻta,
Rady Naukowej
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i nie będących członkami

4.

lnstytutu.

moŻe byÓ osoba
Recenzentem W przewodzie doktorskim w dziedzinie nauki rolnicze,
W zakresie
posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
dyscypliny naukowej agronomia lub dyscypliny pokrewnej'
wątpliwości co
Recenzentem nie moze byÓ osoba, w stosunku do ktorej zachodząuzasadnione
do jej bezstronnoŚci.

przez rozprawę doktorską
Recenzja zawlera szczegÓłowo uzasadnioną ocenę spełniania
(.

7.

naukowych i tytule naukowym ")
warunków określonycrr w art. 13 ust. 1 ustawy o stopniach
częśÓ pracy
W przypadku, gdy różprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona
kandydata w powstanie tej pracy'
zbiorowej, recer}Ąa zawieraocenę indywidualnego wkładu
lub powołanej do tego celu Komisji
obrona rozprawy odbywa się na otwańym posiedzeniu Rady
9.
promotora' kopromotora i promotora
Doktorskiej zudziałem: recenzentów, promotora, drugiego
pomocniczego.
uprawnione do nadawania
1o. o dacie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne
się ogłoszenie w lnstytucie' na co
stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza
gdzie została złoŻonarozprawaw celu
najmniej oziesięJon i $rze'dterminem obrony informując,
umozliwienia zainteresowanym zapoznania się

z nią oraz o

zamieszczeniu streszczenia

rozprawy,łączniezreenzjami,nastronieinternetowejlnstytutu'
11

.

jest przesyłany członkom Komisji Doktorskiej
Kandydat przedkłada autoreferat rozprawy, ktory
i miejscu obrony'
i członkom Rady wraz z zawiadomieniem o terminie

12. Podczas publicznej obrony rozprawy:
1)Przewodniczący,Rady/KomisjiDoktorskiejprzedstawiazyciorySnaukowykandydata

2)

3)

i Przebieg Przewodu doktorskbgo'

(tezy) po czym recenzencl
Kandydat przedstawia głÓwne załoŻenia rozprawy, wyniki
zarządza
przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta Przewodniczący
dalszy
akceptuje
recenzji,
odczytanie recenzjiw całości.Rada/Komisja, po wysłuchaniu
w ktorej mogą zabieraÓ
tok postępowania' Następnie przewodniczący otwiera dyskusję'
przewodniczący'
głos wszyscy obecni na posiedzeniu' Dyskusję otwiera i zamyka
niejawne, na
Po zakończeniu.obrony rozprawy Komisja Doktorska odbywa posiedzenie
przyjęcia
rozprawy
rozprawylnie
ktorym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęc\aobrony
nauk rolniczych, dyscyplinie
iwystąpienia do Rady o nadanie stopnia doktora w dziedzinie
agronomia.
Ż0

Jezeli obrona odbywała się przed Radą, wówczas Rada podejmuje uchwałę o nadanie /
nie nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie
agronomia.

13. Zprzebiegupublicznej obrony rozprawy

sp orządzany jest protokół, który wysyłany jest członkom

Rady.

s 3s.
Zadania Kom isi i Doktors kiej
przeprowadzenia obrony
Rada, na wniosek Prezydium Rady, powołuje Komisję Doktorską do
ośmiuczłonków Rady
pracy doktorskiej orazPrzewodniczącego, w liczbie nie mniejszejniŻ
uprawnionych do głosowania , poza promotorem i recenzotami'
posiedzenia Komisii ustala jej
Komisja Doktorska pracuje poza posiedzeniami Rady. Termin
Przewodniczący'
posiada uprawnienia do pzyjęcia
Zgodnie z przepisamiwymienionymiw $1, Komisja Doktorska
3.
obrony, przyjęciaobrony rozprawy
rozprawy doktorskiej iQópuszczenia kandydata
'Rady do publicznej
o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych
i wystąpienia z projektem uchwały do
w dziedzinie. nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia'
do publicznej obrony''
W sprawie dotyczącej ,,przyjęcia i dopuszcz enia rozprawy doktorskiej
4.
pozytywną opinię promotora orazpozfl1wne recenzje
Przewodniczący KomisjiDoktorskiej, mając
roznych środkowkomrnikacji'
rozprawy, moŻe zarzą&iÓ głosowanie z-wykorzystaniem
wchodzą recenzenci rozprawy oraz promotor'
W skład Komisji Doktorskiej , pozaczłonkami Rady,
5.
Rada moŻe powołaÓ w skład Komisji
drugi promotor i kopromotor z głosem stanowiącym.
prońotora pomocniczego bez prawa udziału w głosowaniu'
głosowaniu tajnym i zapadĄą bezwzględną
Uchwały Komisji Doktorskiej podejmowane są w
6.
członków.
większością oddanych głosów przy obecności, co najmniejsiedmiu
jest Radzie, jezeli co najmniej jeden
Wniosek o wyrożnienie rozprawy przedstawiany
7.
uzasadniając merytorycznie
z recenzentów wnioskował w osobnym, poza recenzją, wniosku,
lub przyjęta do druku w czasopiśmie
wyrÓznienie. CzęŚÓ badań powinna byc opublikowana
poparcie 4t5 |iczby waznie oddanych głosów'
z listy ,,A,, MNiSW i wńiosek powinien uzyskaÓ
zakonczonej pozytywną oceną
Komisja Doktorska po przeprowadzeniu obrony rozprawy
8.
projekt uchwały w sprawie nadania
przedstawia Radzie, na najblizs zym jej posiedzeniu,
nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia'
kandydatowi stopnia doktora nauk rolnicźycn w dziedzinie
przedstawia uchwałę wraŻ
W przypadku odmowy przyjęcia obrońy Komisja Doktorska
tej sprawie'
z uzasadnieniem Radzie, ktora podejmuje uchwałę w

1.

L

pełnią:
Na posiedzeniach Komisji Doktorskiej, rolę Komisji Skrutacyjrej

1)
2)

sekretarz RadY,
Korntsji Doktorskiej' lub inna osoba
członek Komisji Skrutacyjnej Rady, o ile jest członkiem
pracownikiem lnstytutu lub członkiem
wyznaczona przez Przewodniczącego, będąca
Komisji Doktorskiej'

s 40.

1.

,Nadanie stopnia doktora nauk rolniczych
nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia'
Nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie
przeo Komisją Doktorską, odbywa się na wniosek

W przypadku obrony rozprawy

Ż1

Przewodniczącego Komisji lub w szczególnych przypadkach, upowaŻnionego przez niego
członka Komisji, na najblizszym posiedzeniu Rady.
Nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia
zwyroŻnieniemjestWówczas, jezeliwniosekowyrÓznienieuzyskałpoparcie 415liczbywaŻnych
głosów.
Uchwała o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie
agronomia staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia'

2.

3.

.

s41.
Postępowanie habi litacyj ne

posiada stopień
Do postępowania habilitacyjnego moze zostać dopuszczona osoba, która

1

2.
3.

4.

stanowiące znaczny
doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otzymaniu stopnia doktora,
agronomia) orazwykazuje
wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej (w tnstytucie_
się istotną aktywnością naukową.
rolniczych'
Habilitant powinien posiadaÓ dorobek naukowy w dziedzinie nauk
częśćpracy
W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona
postępowania habilitacyjnego oświadczenia
zbiorowej, habilitant za łącza downiosku o wszczęcie
kazdego z nich w jej powstanie'
wszystkich jej wspołautorow określająceindywidualny wkład
postępowania habilitacyjnego
Dorobek naukowy osoby ubiegającej się o przeprowadzenie
kryteria:
w lnstytucie powinien spełniac ponizsze szczegółowe
1) osiągnięcie, o którym mowa w ust' 1,rfloŻe stanowic:
lub w zasadniczej częŚci albo cykl publikacji

a)

dzieło opubiikowane W całości

z listY JCR'
powiążanych tematycznie, recenzowanych, w tym w czasopismach
a istotny wkład kandydata w ich powstanie nie powinien budzic wątpliwości.
autorem PierwszYm lub
Przynajmniej w kilku pracach kandydat powinien byc
koresPondencYjnYm,
b) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjnę technologiczne'
c) częścpracy

jest indywidualnym
zbiorowej, jeŻeli opracowanie wydzielonego zagadnienia

doktora habilitowanego.
wkładem kandydata ósoov ubiegającej się o nadanie stopnia
obejmowaÓ co
2) Dorobek naukowy kandydata po uzyskaniu stopnia doktor:a powinien
o sumarycznym wskaŹniku lmpact
najmniej kilka pub|ikacji w czasopismach z listy JCR
tym 1/3 z listyJCR'
Factorconajmniej 10lub 250 punktowwg listy MN|SWw
20'
3) Sumaryczn a liczbacytowań niezaleŻnych publikacji powinna wynosiÓ co najmniej
lndeks Hirscha co najmniej 3 wg bazy Web of Science'
jednostce
4) Poządane jest, -aby kandydat odbył staŻ zagraniczny lub krajowy w innej
naukowej oraz jest lub był kierownikiem projektu badawczego.
nie jest więc
Spełnienie kryteriow zawańych w ust. 5 pkt. 1) - 4) stanowi',rekomendację;
przeprowadzenia postępowan a'
waru nkiem koniecznym ani wystarc zĄący m do
i

s 42.

Wymagane dokumenty w postępowaniu habilitacyjnym
1.

DownioskuoWszczęeiepostępowaniahabilitantzałącza.
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora'

2)

naukowych w formie papierowej
autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięÓ

ielektronicznej,wjęzykupolskimiangielskim;wautoreferaciepowinnybyćszczegółowo
Ż2

3)

omówione osiągnięcia stanowiące podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego,
wykazopublikowanych pracwformie papierowejielektronicznej, wjęzyku polskim ijęzyku
angielskim, z uwzględnieniem:

a) wskaŹnika lmpact Factor (zgodnie z rokiem wydania publikacji),
b) liczby cytowań niezaleŻnych wg. Web of Science (bez autocytowań),

c)

5)

określeniaindywidualnego wkładu kandydata, także procentowego, dla kazdej pracy
wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego,
d) oświadczeń współautorÓw z określeniemw formie opisowej i procentowej wkładu
w osiągnięcie habilitacyjne,
informację o osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich,
w ktorych pełniłfunkcję promotora pomocniczego, a takŻe w charakterze opiekuna
naukowego studentów,
informację o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymiw kraju

6)

informację o odbytych stazach w krajowych lub zagranicznych ośrodkachnaukowych lub

4)

i zagranicą,

akademickich,
informację o działalnościpopularyzującej naukę.
..

7)

s 43.
Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym
jest od
Wyrazenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego uzaleznione
doktora
spełnienia kryteriów oceny osiągnięÓ osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
14 marca
habilitowanego y obszarzenauk rolniczych określonych na podstawie ustawy zdnia
2003 r. (Dz. U' z 2017 r., poz'178g) przepisów wykonawczych'. rozporządzenie MNISW
z 1 września 2O11 r. w sprawie kryteriow oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie
stopnia doktora habititowanego (Dz. tJ. nr 196 z 2011 r., poz. 116q.

1

2.

Przed złoŻeniem wniosku do Centralnej Komisji o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

postępowania
habilitant powinien pzedstawić głÓwne osiągnięcia naukowe będące pzedmiotem

habilitacyjnegoWformieseminarium przedRadąlnstytutu.Formaprezentacjijestdowolna,ajej
czas tnruania może wynieśó ok. 20 min.
3.

4

Habilitant składa wniosek do Centralnej Komisji o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
wskazując radę naukową do przeprowadzenia postępowania. Moze dołączyc wniosek
o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym'

Wniosek o Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Wraz z załącznikami przedkłada się
nośniku
w postaci papierowej wrazzkopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym
danych.

5.

b.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wrazzautorefęratem habilitantazamieszcza
się na stronie internetowej Centralnej Komisji orazna stronie internetowej lnstytutu.
'dokonuje oceny formalnej
Centralna Komisja w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania
wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający Wymogom
ustawy Centralna Komisja Wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia, wskazując sposob
i wyznaczaj ąc term n uzu pełnienia lu b poprawienia wn iosku'
Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania
formalne powołuje komisję habilitacyjnąw celu przeprowadzeniapostępowania habilitacyjnego'
i

7.

Komisja składa się z:
Ż3

1)
2)

czterech członkóW o uznanej renomie naukowej, W tym międzynarodowej, w tym
przewodniczącegoi dwoch recenzentów,wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza
jed nostki przeprowa dzającej postępowanie,

trzech członkofi o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, sekretarza
i recenzenta, wyznaczonych przez Radę lnstytutu przeprowadzĄącą postępowanie
habilitacYjne.

7

a'

8.
9.

profesora lub stopień doktora
Członkiem komisji habilitacyjnej moze byÓ osoba posiadająca tytuł
która nabyła
habilitowanego W zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba,
podstawie ań' 21av'lw'
uprawnienia rÓwnowaŻnezuprawnieniami doktora habilitowanego na

ustawyz 14marca2003r., prowadzącadziałalnoŚćnaukowąlubdydaktycznąwzakresiedanej
lub pokrewnej dyscypliny naukowej'
jejdokumenty habilitanta'
w dniu powołania komisjihabilitacyjn ejprzekazuje

Centralna Komisja

habilitacyjnej, recenzenci
W terminie nie dłuzszym niz sześctygodni od dnia powołania komisji
okreŚlone w ań' 16 ustawy
oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria
recenzje'
wymienionejw S i. akapit 2. niniejszego Regulaminu i przygotowują
komisji habilitacyjnej
1o. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie
w sprawie nadania lub odmowy
w głosowaniu jawnym-podejmuje uchwałę zawierĄącą opinię
głosowanie moze byó
nadania stopnia doktora habilitowanego. Na wniosek habilitanta
przeProwadzone w trYbie tajnYm'
recenzji przedkłada Radzie uchwałę
11. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania
stopnia doktora habilitowanego Wraz
zawierĄącą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania
recenzjami
z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, W tym
osiągnięc naukowych.
Komisji Habilitacyjnejdotyczącymi
12. wszczegolnych przy*j'adkach, uzasadnionych wątpliwościami
przeprowadziÓ z wnioskodawcą rozmowę o
dokumentac1i osiągńięÓ naukowych, Komisja moŻe
jego osiągnięciach i planach naukowych'
nadania stopnia doktora
13. Rada, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie
habilitowanego W zakresie posiadanych uprawnień'
się prawom ocnaz chwilą jej podjęcia'
14' Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje
habilitowanego ogłasza się,
15. Uchwałę w sprawie ndidania albo odmowy nadania stopnia doktora
złoŻonymiw postępowaniu
wraz zinformacją o składzie komisji rraoititacyjn ej oraz recenzjami
Biuletynie lnformacji Publicznejna stronie
habilitacyjnym na stronie internetowejrnstytutuorazw
podjęcia uchwały'
podmiotowej Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia

s 44.
Tytuł profusora

1.

na podstawie wniosku centralnej
Tytuł profesora nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Komisji.

2.

Tytuł profesora może byó nadany osobie,którauzyskałastopień.doktorahabilitowanegolub
osobie, ktora nabyła uprawnienia równoznacznezuprawnieniamidoktorahabilitowanego,na
podstawie ar1'.21a ustawY, oraz
stawiane
posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekracza1ące wymagania

1)

2)

w postępowaniu habilitacyjnym,
realizującymi projekty
posiada doświabczenie w kierowaniu zespołami badawczymi,
lub odbyła staze naukowe
finansowane w drodze konkursÓw krajowych lub zagranicznych
Ż4

instytucjach naukowych, w tym zagranicznych lub prowadziła prace naukowe
w instytucjach naukowych, w zagranicznych,
posiada osiągnięcia w opiece naukowej- uczestniczyła co najmniej:
a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakonczonym nadaniem
stopnia oraz
b) razw charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym
nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwańym przewodzie

w

3)

doktorskim, oraz

c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie
habi itacyj nym
l

l

u

b w postępowa

n

i

u

habilitacyj nym'

na wniosek osoby
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych pzeprowadza Rada
ubiegającej się o uzyskanie tytułu.

3.

s 45.

Trybprzeprowadzaniaczynnościwpostępowaniuonadanie
tytułu profesora nauk rolniczych
Dyrektorowilnstytutu
osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych składa
Rady'
wniosek o nadanie tytułu profesora Dyrektor kieruje wniosek do
ubiegająca się o jego nadanie
Do wniosku o nadanió tytułu profesora nauk ro|niczych osoba

1.

2.

załącza''

1)

i doktora habilitowanego
kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora
habilitowanego'
albo decyzjio nabyciu uprawnień równoważnych zuprawnieniamidoktora
itytule naukowym oraz
wydanych na podstawie ań. 21a ustawy o stopniach naukowych

ostopniacftitytutewzakresiesztukiwymienionejw$lRegulaminu,

2)

autoreferat w języku polskim i w języku angielskimprzedstawiający:

a) osiągnięcia naukowe,
młodej
b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia

kadry'

w tym informacje o:

w których osoba ta
-zakonczonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich,
pomocniczego,
uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora
- otwańych przewodach doktorskich, w których osoba tauczestniczyw charakterze

-

3)
4)

3.

4.

promotora,

sporządzońych recenzjach

przewodach doktorskich, postępowaniach

habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych'
działalnoścpopularyzująę naukę,

habilitowanego'
ankietę oceny osiągnięÓ naukowych po uzyskaniu stopnia doktora
ustawy
3
26 ust'
- po uzyskaniu
a w przypadku określonym W art ' 21a ustawy albo ań.
2 do rozporządzenia
stopnia doktora, sporządzoną Wg Wzoru okreŚloneg o w załączniku
którez tych
MN|SW z26września 2016r. (Dz.tJ.z2016 r., poz' 1586)"zewskazaniem,

osiągnięĆ uznaje za nĄwaŻniejsze'
składa się w postaci
Wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczychwrazzzałącznikami
na nośniku danych'
papierowej wrazzkopiami tych dokumentów zapisanymi w wersji cyfrowej
niŻ trzy osoby, w tym
Rada, na wniosek Prezydium powołuje Zespoł liczący nie mniej
nadanie tytułu profesora
przewodniczącego, do prowad zenia czynności w sprawie wniosku o
nauk rolniczYch.

5.

W

W skład Zespołu wymienionego

W ust. 4.

wchodzą członkowie Rady z tytułem pofesora'
25

6.

Zespoł przygotowuje i przedstawia Radzie wnioski dotyczące czynności postępowania, o których
mowa w ań. 27 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztukitl.:
1) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych,

2)
3)

7.
8.
9'

wyznaczenia kandydatÓw na recenzentów,
poparcia wnioskij o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.

Rada przekazuje Centralnej Komisji listę, co najmniej dziesięciu kandydatow na recenzentów,
ta, której
spośród osób zatrudnionych w szkole wyŻszejlub jednostce organizacyjnej innej niz
lnstytutu'
pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami Rady
spośród osob
Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentóW o renomie międzynarodowej
zaproponowanych przez Radę lub spośrod innych osób'
danej lub pokrewnej
Recenzentem moŻe byÓ osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie
najmniej pięó lat w
dziedziny nauki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudnion aprzezco
profesora, która przezokres
zagranicznejszkole wyŻszejlub instytucjinaukowej na stanowisku
promotorem co
co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym' była
posiad a znaczny doobek naukowy'
najmniej dwóch osób, ktore uzyskały stopień doktora oraz

ktorym ma
1o. Na posiedzenie Rady lnstytutu, przeprowadzĄącej postępowanie, na

byÓ podjęta

profesora, zapraszasię recenzentów' bez
uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu
prawa udziału w głosowaniu.

tytułu profesora przesyła gowrazz
11. Rada po podjęciu uchwały popierającejwniosek o nadanie
podjęcia uchwały, do Centralnej Komisji'
aktami postępowania, W terminie jejnego miesiąca od
oraz CK'
Uchwała jest ogłaszana na stronie internetowej lnstytutu

'

* ozdział
-.

Vlt

Przepisy wspólne

dtaprzeprowadzaniaczynnościwprzewodziedoktorskim'

tytułu profesora
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie
StYPendia. DYPlomY'
Awanse naukowe izwiązane z tym zatrudnienie pracowników naukowych'
okresowa ocena pracowników naukowych'
zecznik dYs cY Pl i n a rnY'
s 46.
przewodzie doktorskim' recenzenta
Przyjęcie funkcji promotora, członka komisji egzaminacyjnejw
postępowaniu o nadanie tytułu profesora'
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym i
lub pracownika
a takŻeczłonka komisji habilitacyjnej jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego
naukowego
s 47.

1.
z.

naukowego Wraz
Wynagrodzenie za wykonanie recenzji rozprawy doktorskiej, osiągnięcia
oraz dorobku
oceną dorobku naukowego habilitanta w postępowaniu habilitacyjnym
odrębne
regulują
rolniczych
naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk
przepisy.
doktorskich przezosoby spoza
Wynagrodzenie egzaminatora zaprzeprowadzenie egzaminow
lnstytutu regulują odrębne przepisy'

z

26

s 48.
Kandydatow na recenzentÓw rozprawy doktorskiej zgłasza Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
oraz obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
sekretarza
Kandydatow w postępowaniu habilitacyjnym, do Komisji Habilitacyjnej (recenzenta,
Rady.
i członka) zgłasza Prezydium Rady oraz obecni na posiedzeniu członkowie
nadanie tytułu profesora
Kandydatow na recenźentów (co najmniej dziesięciu) w postępowaniu o
jednostce
organizacyjnej
nauk rolniczych, spośrod osób zatrudnionych w szkole wyzszej lub
tytułu i nie będących
innej niż ta, ktorej pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie
prowadzenia czynności
członkami Rady lnstytutu, zgłasza Radzie, Zespoł powołany do
Rady.
w danym postępowaniu orazobecni na posiedzeniuczłonkowie

1.

2.

3,

recenzentów /członków Komisji Habilitacyjnej oraz recenzentów
w liczbie większej od wymaganej liczby
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zgłaszasię
Kandydatow

4.

na

w danej sPrawie.

wątpliwości co
Recenzentem nie moŻebyÓ osoba, w stosunku do ktorej zachodząuzasadnione
do jej bezstronności.

5.

s 4s.
mowa w art'27 ust' 2 pkt' 1 i 2 ustawy
Rada przek azujeCentralnej Komisji uchwały' o których
w zakresie sztuki' (Dz'U'
o stopniach naukowych i tytule naukowym'o)raz o stopniach itytule
postępowaniu o nadanie tytułu
z 2017 r', poz. trcg) *}|"= t,.tą kandydatow na recenzentóww
profesora, w formie elektronicznej'
powiadomienia o powołaniu recenzentów'
Dyrektor, po otrzym aniu z Centralnej Komisji
recenzentom powołanym w postępowaniu
niezwłoczn iezlęcaopracowanie recenź1iwszystkim
habilitacyjnym iw postępowaniu o nadanie tytułu'

1.

2.

s 50.
habilitowanego lub ubiegająca się
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, doktora
jezeli
mowa w $ 57 niniejszego Regulaminu,
tytuł naukowy moŻe wnieśÓ od uchwał, o których

1.

o

sąodmowne,odwołaniedoCentralnejKomisjizapośrednictwemRadywterminiejednego
Rada przekazu1e odwołanie
miesiąca od dnia doręczenia uchwałi wrazz uzasadnieniem'
przewodu w terminie trzech miesięcy od dnia
Centralnej Komisji wrazzeswoją opinĘ i aktami
złoŻenia odwołania.
2.

niŻ sześÓ miesięcy, Centralna Komisja albo
rozpatrzeniu odwołania, W terminie nie dłuższym
ją, przekazuje sprawę do ponownegd
utrzymuje W mocy zaśkarŻonąuchwałę,albo uchylając
organiacyjnej'
rozpatrzenia Radzie tej samej lub innejjednostki

Po

s 51.
StYPendia doktorskie
1.

Kadry Naukowej' opiniuje Rada'
wniosek o stypendium doktorskie pzedstawia Komisja Rozwoju
a pzyznaje Ęrektor nstytutu'
jej
przygotowu jącejrozprawę doktorską' na
Stypendium doktorskie może byc pzyznane osobie
l

wniosek, jeżeli:

1)
2)

ma Wszczęty przeruod doktorski,

albo promotora o zaawansowaniu
uzyskała pozytywną opinię opiekuna naukowego
wczeŚniej niŻnatrzylataprzed planowaną
rozprawydoktorskiej, co najmniejw 50 % i nie
obroną,
Ż7

3)

nie pozostaje w dodatkowym zatrudnieniu.

Wysokośc stypendium orazwarunki
lnstytutem a stypendystą'
4.

5.

i

okres jego wypłacania okreŚla

umowa zawańapomiędzy

nie dłuzej,
Stypendium doktorskie moŻebycprzyznane na okres nie przekra czĄący 18 miesięcy,
jak do dnia obrony rozprawy doktorskiej.
6
osoba pobierająca stypendium jest obowiązana przedstawiaó Dyrektorowi lnstytutu, co
promotora
opinię
oraz
miesięcy, oŚwiadczenie o nie pozostawaniu w dodatkowym zatrudnieniu
o zaawansowaniu realizaĄi przewodu.

6.

rozporządzenie Ministra
Szczegółowe informacje, dotyczące stypendiow doktorskich, zawiera
przyznawania stypendiÓw
Nauki i Szkolnictwa Wyzszeg oz 19lipca 201 1 r. w sprawie warunkÓw
l.J' nr 160 z 2011r., poz' 956)'
osobom, ktorym wszizęto przewÓd doktorski(Dz'

s 52.
Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

1.
2.
3'

Rozporządzenie MNISW z26września 2016 r. (Dz.tJ.
związane z dyplomami doktorskimi i habilitacyjnymi'

z

2016 r', poz. 1586) reguluje sprawy

wydaje się oryginał ijeden
osobie, której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego,
_
takŻe jeden odpis dyplomu
odpis dyplomu W języku polskim, a na jej pisemny wniosek
językłaciński'
w tłumaczeniu na językangielski albo
się zgodnie z przyjętym w lnstytucie
Promocja doktora i doktora habilitowanego odbywa

zwyczĄem.

4'Wysokoścopła\zadyplomyokreślazarządzenieDyektoralnstytutu'
s 53.
naukowych
Awanse naukowe i związane z tymzatrudnienie pracowników
(zmia.ny wprowadzono Aneksem nr 1 z 14'12'2018 r')

1.
2.
3'
4.

pracownikow naukowych'
Rada opiniuje kwalifikacje osob na stanowiska
określaStatut lnstytuU'
Tryb przeprowadzania konkursu na sbnowisko naukowe
zarządzenie Dyrektora'
Skład Komisji Konkursow ej oraztryb jej pracyokreśla
powinni przedłoŻyć następujące dokumenty'
Kandydaci na stanowisko naukowe asystenta
lub tytułu rÓwnorzędnego'
odpis dyplomu posiadania tytułu zawodowegomagistra

1)
2)
3)
4)

5)
6)

zYciorYs naukoryY,
(wykreślony)

lub w instytucie badawczym
informację o stażu pracy - minimum { 8 miesięcy w lHAR-PlB
na stanowisku asystenta'
odpowiaóającym rangą 1HAR-PIB lub na uczelni wyższej
badawczo-iechnicznym lub innym właŚciwym dla tytułu magistra,
do prowadzenia pracy
opinię bezpoŚredniego pzełozonego o predyspozyiyachRrac9wnlka
naukowo-badawczej,
harmonogram rozwoju
potwierdzo ny przez bezpośredniego przełozonego i kandydata,
naukowego i planowany zakres pracy doktorskiej'

7)informacjęodorobkunaukowymiorganizacyjnym,wtymwspołautorstwowconajmniej

jednejpublikacjiwczasopiśmieznajdującymsięwJournalCitationRepońs(JcR)

z

pracowali w lnstytucie'
afiliaĄąlHAR-PIB, w pzypadku kandydatów, którzy
Ż8

8)
9)
5.

udokumentowanie znajomościjęzyka obcego nowoŻytneg o (certyfikat lub inny dokument),
wypełniony ,,Wniosek_ druk Rady'' stanowiący załączniknr Ż

Ustala się następujące kryteria awansu pracownika naukowego na stanowisko orazpzedłoŻenia
dokumentów:

1)

adiunkta:
a) uzyskanie stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpisem dyplomu lub uchwałą

b)
c)
d)

2)

e)
0

radY naukowej,

zYciorys naukowY,
opis kierunku planowanej pracy naukowej'

znajdującym się
dorobek naukowy, w tym co najmniej trzy pub|ikacje w czasopiśmie

wJournalCitationReport(JcR),zktorychjednazostałaopublikowanapo

doktoracie, w ktorej kandydat jest autorem wiodącym lub korespondencyjnym,
znajomoścjęzyka obcego nowożytne go(cerźyfikat tub inny dokumenĄ,
wypełnion"y ,,wniosek- druk Rady'', stanowiący załącznlknr2'

profesoralnstYtutu:
a) uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, potwierdzone odpisem

b)
c)
d)
e)
0

g)

dyplomu lub uchwałą rady naukowej,

zYciorYs naukowY,
opis kierunku planowanej pracy naukowej'
habilitowanego' obejmujący co
dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora
w JournalCitation Repolts
najmniej4 publikacje W czasopismach znajdujących się
wiodącym
(JCF) W co najmniejdwoch publikacjach kandydat powinien byÓ autorem
lub koresPondencYjnYm,
uzyskanie co najmniej jednego grantu
krajowych lub międzynarodowych,

w ramach recenzowanych

konkursów

zgodnie

naukowych
wykazanie się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr
a 20 1 1 r' w sprawie
z zapisamiwymienionym i w rozpoządzeni u M N iSW z 1 wrześn
kryteriowocenyosiągnięÓosobyubiegającejsięonadaniestopniadoktora
pełnienie funkcji promotora'
habilitowanego (Dz' tJ. nr 196 z 2011 r', poz'116ą,
lub otwańym przewodzie
drugiego promotora lub kopromotora w zakonczonyrn
promotora pomocniczego przed
doktorskim, jak równiez pełnienie funkcji
uzyskaniemstopnianaukowegodoktorahabilitowanego'
wypełniony ,,wniosek- druk Rady'', stanowiący załącznlknr2'
i

3)profesoralnstltutuosobyposiadającejstopieńnaukowydoktcra:

a)uzyskaniastopnianaukowegodoktora,potwierdzoneodpisem{plomu,

b)
c)
d)

e)
f)

życiorys naukowy,
opis kierunku planowanej pracy naukowej'
reprezentowanej
wykazanie się vrrylrozniającym dorobkiem naukowymW..
dziedzinie,
jest nie mniejszy' niż
dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny kandydata
na etat profesora lnstytutu'
wymaganyw pzypadku pzelstia doktora habilitowanego
powołaną przez Radę'
ocena powinna byÓ wykonana najpiel\N przez Komisję
spoza lnstytutu'
a następni e, przezco najmniej trzech recenzentow w tym dwoch
recenzowanych konkursÓw
uzysxanie co najmniej jednego grantu w ramach
krajowych lub międzynarolwych'
Ż9

g)

4)

wykazanie się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych zgodnie
z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu MNiSW z 1 wrzeŚnia 2011 r.
w sprawie kryteriÓw oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
doktora habititowanego (Dz' tJ. nr 196 z 2011 r., poz.176Q, pełnienie funkcji
Promotora Pomocniczego,
wypełniony ,,wniosek- druk Rady'" stanowiący załącznik nr2,

h)

profesora

a)

potwierdzającego
uzyskanie tytułu profesora, potwierdzone odpisem dokumentu
nadanie tytułu,

b)
c)
d)
e)

Życiorys naukowy,
opis kierunku planowanej pracy naukowej'
wYkazdorobku naukowego,
o ukończonych
inne dokumenty wg uznania przez kandydata np. zaŚwiadczenia
kursach zawodowYch,

0wypełniony,,wniosek-drukRady'',stanowiącyzałączniknr3.

6.

naukowym danego pracownika
Zatrudnienie na stanowisku naukowym jestanviązanezrozv,tojem
i podlega następującym zasadom:

1)

na stanowisku asYstenta:
w lnstytucie otworzyć
a) asystent powinien najpozniej po czterech latach zatrudnienia
przewód doktorski,
tylko osoba ze stopniem
b) po upływie óśmiu lat na tym stanowisku moŻe pozostaÓ
doktora,

2)

na stanowisku adiunkta:

stoPnia doktora
pozostawanie na tym stanowisku dłuzej niŻ 8 lat bez uzYskania
habilitowanego moze nastąpic w przypadku:
a) zna'znegozwiększenia dorobku naukowego w okresie zatrudnienia na stanowisku

b)
3)

adiunkta,..,

organizacyjnych lnstytutu
szczególnej przydatnościw realizacjizadań w komórkach
prowadzący.ń o'i"ł"lnoścbadaw czą, rozwojową bądz innowacyjną,

na stanowisku profesora lnstytutu:
profesora lnstytutu' moŻe nadal
po upływie pięciu lat od dnia zatrudnienia na stanowisku

pozostacnatymstanowiskutylkoosoba'którabyłalubjestpromotorempracydoktorskiejl

4)

adiunkta, .profesora lnstytutu
opinię o pozostawieniu pracownika na stanowisku asystenta,
tl,liyrazaRada Naukowa na wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej.

5)

7.

ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor lnstyUtu'
o czas trwania urlopu macierzyńskiego
Terminy, o których mowa w ust. 5 ulegają wydłuzeniu
itp'
i wychowawczego, długotruvałej choroby

s

54.

okresowa ocena pracowników
dorobku naukowego
Pracownicy naukowi podlegają okresowym ocenom
4 lata
dokonywanym przez Radęnie rzadziejniŻraz na

.'

1.

2.

i

technicznego'

liczbę ijakośćpatentów, wdrozeń' publikacji
Rada dokonując oceny, uwzględnia w szczególności
30

naukowych oraz prowadzonych i planowanych badań naukowych lub prac rozlojowych.
Tryb oceny okresowej określa regulamin ustanowiony przez Dyrektora'

3.

s 55.
Rzeczn i k dYscYPlinarnY
Rada powołuje Rzecznika dyscyplinarnego, zwanego datej Rzecznikiem, w wyborach tajnych
co najmniej stopień naukowy
i bezpośrednichspośród pracowników naukowych posiadających

1.

doktora habilitowanego.
2.

Rzecznik jest związany poleceniami organu, ktÓry go powołał'

3.

Kadencja Rzecznika truYa 4 lata.

4.

U

prawnienia i obowią zki Rzeczni ka reg

u

l

uje ustawa o nstytutach badawczych
i

Rozdział

lX
Głosowanie, Uchwały
s 56.
Skrutacyjna, która sporządza
Głosowania tajne na posiedzeniach Rady przeprowadza Komisja
wiadomości Rady' Jeden egzemplaz
protokoły danej SprawyW 2egzemp|arzachipodaje ich treśó do
Komisji'
protokołu znajduje sięw aktach danej sprawy, drugiw dokumentacji

s 57.

głosowaniu tajnym i zapada1ą bezwzględną
Nizej wymienione uchwały Rady podejmowane są w
_
osób uprawnionych do głosowania
większością głosow przy obecności, co najmniej połowy liczby
doktorskich, do uchwalenia' ktorych ||czba
z wyjątkiem uchwał dotycząbych wyróznień przewodow:
waŻnie oddanych głosow'
głosów ,,tak" oddanych w głosowaniu tajnym musi stanowiÓ4/S liczby
komisji habilitacyjnej'
W przypadku nie uzyskania przezkandydatow na recenzentÓw, członków głosowanie' w którym
powtorne tajne
wymaganejliczby głosow (bezwzgtędnawiększośĄzarządzasię
kandydaci wybierani są zwykłą większościągłosoru'

1'

Dotyczące czynności przewodu doktorskiego:
promotora'
1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora' drugiego
kopromotor,aorazpromotorapomocniczego,oilewnioskowano,
2) Wyznaczenia recenzentów,

3)przyjęciarozprawydoktorskiejidopuvczeniajejdopublicznejobrony,
4) nadania stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych' dyscyplinie
agronomia, wyrÓznienia'

2

.

Dotyczące czynności postępowania habi|itacyjnego:
1) wYzna;zenia członków komisji habilitacyjnej (recenzent,sekretarz, członek),
2) nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych,
dYscYPlinie agronomia

3.

nauk rolniczych'
Dotyczące czynności postępowania o nadanie tytułuprofesora
1) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu prdesora'
2) wyznaczenia kandydatów na recenzentów'

3)poparciawnioskuonadanietytułuprofesoranaukrolniczych.

4.

Dotyczące opiniowania kwalifikacji osob na stanowiska naukoue'
31

s 58.

1.
2.
3'

6 mają
Prawo głosu w sprawach, o ktorych mowa W s'19 ust.'1o i 1 1 orazw s 18 ust'
członkowie Rady ze stęniem naukowym lub tytułem naukowym.
'13 mają członkowie Rady ze stopniem
Prawo głosu w sprawabh, o ktÓrych mowa w $ 19 ust' 12 i
ponadto w czynnoŚciach pzewodu
naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, a
doktorskiego - promotor, drugi promotor, kopromotor oraz recenzenci'
mĄątakŻe dyrektor, zastępca
Prawo głosu w sprawach, o ktorych mowa w $ 19 ust' 10 - 12
i głowny księgowy' jeŹeli spełniają
dyrektora ds' naukow ych orazpozostali zastępcy dyrektora
wymagania okreŚlone w ań. 30 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych'
s 5e.

nie wymienionych w $ 58 przy obecności
Rada moze podejmowa" orJ*on..'ocne uchwały W sprawach
lub jegoWiceprzewodniczącego'
co najmniej 3/5 członkow Rady, w tym Przewodniczącego

s 60.

1.
2.

a dotyczące Waznych spraw lnstytutu
Uchwały Rady w sprawach nie wymienionych w $ 57 ,
19 ust' 1, 3 i6 orazzmianwskładnikach
zapisanych pod zadaniami Radywymienionymiw: $
jawnym bezwzględną większością gósow'
majątku trwałego, podejmowan" .i w głosowaniu
2 podejmowane są w głosowaniu tajnym zvryvJą
Uchwały w sprawach wymienionych w $ 1 9 ust.
większością głosow'

s 61.

jawnym
57, 58 i 60 podejmowane są W głosowaniu
Uchwały Rady w sprawach nie wymienionychw ss
i zapadajązwykłą większoŚcią oddanych głosoł'

'

1.
2'

,.

s62.

lub na wniosek, co najmniejjednego członka
Przewodniczący obrad moŻez inicjatywywłasnej
wymienionychzapisanych w $ 57'
Rady zarządziÓ tajne głosowanie * .pr"*".h nie
jawnym decyduje głos przewodniczącego
W przypadku rÓwnej liczby głosów przy głosowaniu

obrad.WgłosowaniutajnymprzeprowadzasiępowtÓrnegłosowanie.
s 63.

1.
2.

Rady'
Uchwały W sprawach naukowych przygotowujeSekretarz
Rady, zwłaszczadotyczących zmian w składnikach
TreśÓ uchwał W sprawach pozanaukowych
przygotowuje Sekretarz Rady, zasięgając opinii
majątkowyc h orazorganizacyjnych lnsiytutu
prawnika lnstYtutu.

s 64.

Za

jest
w którym liczbawaznie oddanych głosów ,,tak''
zwyl<łąwiększośĆgłosów uwaŻasię wynik,
w ktorym |iczba
. ZanezwzgIioną większośc głosow uw9z1 s!9 wynik'

wyŻszaod liczby głosów ,,nie"
jeden głos, ważnie oddanych głosow'
głosow ,,tak" stano*i sov. pii-ls minimum

s 65.
Uchwały Rady Naukowej rejestrowane są następująco:

1/XlX/1

cooznacza'.
naukowych' głÓwnie wynikające
1 t....t.''.
- uchwały dotyczące spraw
(
,-i'tu*v o śtopniacn naukowych i tytute naukowym " '')'
... ./ XIX /...
- kadencja RadY,
_kolejnynumeruchwaływkadencji'
...t .'...l 1
3Ż

2txlx

I

',

21...

i.....

... ./

xrx

...1 .....1

co oznacza:

/....
1

-

uchwały dotyczące spraw pozanaukowych,

głownie ekonomiczno

organizacyine i inne,
- kadencja Rady,

- kolejny numer uchwały w kadencji.

s 66.
Kańa taj nego głosowania

rodzĄ posiedzenia,datę'
Kańa tajnego głosowa nia zawiera: Tytuł ,,Kańa tajnego głosowania" ,
oraz rubrykę "wynik głosowania''
imię i nazwisko osoby, ktorej dotyczy sprawa, rubrykę ,,treŚÓ''
zawierającą słowa ,,tak'' , ,,nie'', ,,Wstrzymu}7 się'''
wybor zaznaczyc kołkiem'
Aby głos był wazny, naleŻy w rubrye ,,wynik głosowania" właściwy

1.

2.

lub oddanie Kańy tajnego
SkreŚlenie wszystkicń wyrazów w rubryce ,,wynik głosowania''
głosowania bez skreśleń uznaje się za głos nieważny'

3.

4. Kańy

tajnego głosowania przekazywane

są

sukcesywnie

do

Archiwum

lnstytutu

z przeznaczeniem na makulaturę'

Rozdzia ł

X
Postanowienia końcowe

'

s 67.
we wszystkich sprawach dotyczących działalności
Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska
lnstytutu.
s 68.
jej Prezydium, komisjami izespołamipokrywane są ze
Wydatki .*ią.^n"zdziała|nościąRady,
środkow lnstytutu.

1'

2.ZwrotkosztowprzejazduidietczłonkomRady,komisjiizespołóworazzaproszonym
przepisam i'
uczestnikom real izuje nstytut zgod nie z obowiązującymi
jej Prezydium' komisjami i zespołami
związane z obsługą techniczną Rady,
l

3.

Czynności

organizuje Sekretarz RadY'

s 6e.

1'
2.

inicjatywy lub na wniosek właściwegoministra
Zmiany w Regulaminie podejmuje Rada z własnej
do spraw rolnictwa, względnie Dyrektora'

w nim zmianwymagana jest obecnośc
Do uchwalenia Regulaminu, jak również wprowadzenia
2l3 członkow Rady.

3.Uchwałapodejmowanajestwgłosowaniujawnymzwykłąwiększościągłosów'Przewodniczący
jelnego członka Rady zarządzic
obrad moŻez inicjatywy własnej lub na wniosek, co najmniej
tajne głosowanie.

s 70.

1.
2.

podpisuje przewodniczący lub upowazniony
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokoł, który

obrady isekretarz Rady'
jeden zwiceprzewodniczących lub wiceprzewodniczącyprowadzący
Jest on pzechowywany w Sekretariacie Rdy'
przewodniczący Rady lub upowazniony
Uchwały oraz inne dokumenty Rady podpisuje
Rady moze podpisywaÓ sekretaz Rady lub
wiceprzewodniczący. lnne dokumentyinformacyjne
dYrektor lnstYtutu
JJ

3.

Protokoły powinny byÓ przesłane członkom Rady pzed następnym jej posiedzeniem. Dopuszcza
się wysyłanie pocztą elektroniczną.

4.

Rada przyjmuje protokÓł poprzez g|osowanie jawne zzastrzeŻeniem $ 62 ust.1 Regulaminu.

pzepisami,
Dokumentacja Rady pzechowywana jestw a"nrlrl],".ie Rady izgodnie zobowiązującymi
przekazywana do Archiwum w nstytucie.
I

$ 72.

1.
2.

Traci moc Regulamin Rady Naukowej z 23 marca2017 r'
w zycie
Niniejszy Regulamin Rady Naukowej lHAR-PIB w XlX kadenąi 2017-2021wchodzi
z dniem uchwalenia t1. 12 pażdziernika 2017 r'

PRZEWoDN lczĄCY RnoY

C)

NRurowrl

INSTYTUTU

Prof. dr hab. Marek Stefan Szvruoel

sponądzony 16 października 2019 r'
wg stanu na 26 wneŚnia 2019
Załącźnik1 - Skład Rady Naukowejw kadencjiXlX 2017-2021
ad i u n kta, P rofe sora n stYtut u.
Załącznik 2 _ Wniosek o weryfikację na stanowisko asystenta'
Tekst jednotity

I

Załącznik3_Wniosekoweryfikacjęnastanowiskoprofesora.

Sekretav Rady Naukowej lństytutu
r^1/(

'eł/- :ir ł,Jr-:.;q'

mgr Elzbieta Kfuszyńska

Radzikow, 2019-10-16
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r'

Załqcznik

Skład Rady Naukowej
InsĘtutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin _ Państwowego Instytutu Badawczego
w XIX kaden cji20t7 -2021' Stan na 1 października 2019

r.

Miejsce pracy

Nazwisko
Dziedzina, dyscyp ina,
specjalność

Tytuł, imię

1

I

Prof. dr hab.
Marek Stefan

Prof. dr hab.
Iwona

Prof. dr hab.
Edward

PRZEwoDNICZĄCY
SGGW * W".szawie,

SZYNDEL

Nauki rolnicze ; ogrodnictwo
fit opatolo gia, w irus olo gia

;

0Ż-7 87 Warszawa ul. Nowoursynowska 1 59
tel. (ŻŻ) 593 20 40 ę-mail: marek-szyndel@sggw'pl

WICEPRZEWoDNICZĄCy
IHAR-PIB oddział w Poznaniu
BARTKOWIAK-BRODA
Nauki rolnicze ; agrotechnika,'
genelyka i hodowIa rośIin,
roślinyoleiste

Kierownik oddziału i Zakładtl GeneĘki
i Hodowli Roślin oleistych orazPracowni Heterozji
60-101 Poznan. ul' Strzeszyńska 36
tel. (61) 8Ż3 35 31 amail:ibart@'nico'ihar'poznan'pl

GACEK

CoBoRUSłupia Wielka

Nauki rolnicze ; agronomia;
genetyka i hodowla roślin,
odmianozna.wstwo,
do świ adc

Prof. dr hab.
Waldemar

Prof. dr hab.
Anna

z

alni ctw o r olni

cz e

MARCZEWSKI

Nauki przyrodnicze ; biochemia
Nauki rolnicze ; agronom ia ;
b iochemia, b iot echnologia

;

lzg go Ż9 e-mai1:w'marczewski@ihar'edu'pl
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie
tel. (2Ż)

Nauki rolnicze ; agronomia;
gene tyka

r o

ślin, b

i

o te c

iolo gia molekularna

hn

o l ogi

Prof. dr hab.
Jadwiga

BOROS

Kierownik Zakładu Genomiki Funkcjonalnej
tel.' (Ż2) 733 4 619 e-mail: a.orczyk@ihar'ędu'pl

a,

lin

r oś

KOMISJA

Prof. dr hab.
Dariusz

Dyrektor Centialnego ośrodkaBadania odmian
RoślinUprawnych
63-0ŻŻ Słupia Więlka
tel. (61) Ż8śB 41 e_mail:e.gacek@cobor-u&l
IHAR-PIB oddział w Młochowie,
Kierownik oddziafu i Zakładl Genetyki i Materiałów
Wyj ściowych Ziemniaka oraz Pracowni
Biitechno'togll 05-831 Młoclrów ul' Platanowa 19

NADOLSKA-ORCZYK
b

Prof. dr hab.
Danuta

Instytut Nauk Ogrodniczych

Zakład Fitopatologii

ds.

NAUKOWYCH

IIIARłIBN Radzikowie

05_870 Błonie

Kięrownik Samodzielnej Pracowni oceny JakoŚci
Produktów Roślinnych
d.boros@ihar'edu'pl
chemia płodów rolnych, żywienie tel' (Ż2)'733 4 547 email:
ludzi i nłierzqt
uni*"''vt"t Rolniczy iru. H ugona Kołłqtaju
GRZEBELUS
w Krakowie, Wydział Biotechnologii i ogrodnicWa'
Nauki rolnicze ; ogrodnictw o ;
Zakład Genetyki, Hodowli Ro ślini Nasienn i ctwa
geneĘkq hodowla roślin,
3I-4Ż5 Kraków al. 29 Listop ada 54 te|'(IŻ)66Ż 51 91
biotechnologia roślin
e-mail: d. srzebelus@,ogr.ur.krako
IHARłIB odd ział i Młochowie, Zakład GeneĘki
i Materiałów Wyj ściowychZiemntaka
Nauki rolnicze ; agronomia;
Ziemniaka
ologia, geneĘka ziemniaka Kierownik Pracowni P atogenów
19
Platanowa
ul'
05-831Młochów
tel. (ŻŻ)'7Ż9 92 48 e-mail: i's1iwka@ihar'ędu'pl

Przewodnicząca
Nauki rolnicze ; zootechnika,'

Nazwisko
D

zie dzina, dy s cyp

I

in a,

specjalność

Prof. dr hab.
Anna

KOMISJA ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ
IHAR-PIB w Radzikowie
NADOLSKA-ORCZYK

05-870 Błonie
Funkcj onalnej
Cenomiki
Ki erownik Zakładu
te\. (Ż2)'733 4 619 +mail: a.orcąyk@ihar'edu'pl

Przewodnicząca

Nauki rol nicze : agronomia

:

iotechnolqia,
genetyka
b iolo gia mol ekul arna r o ślin
ro

Prof. dr hab.
Teresa

Prof. dr hab.
Teresa

Prof. dr hab.
Ewa

śl

in,

b

CEGIBLSKA-TARAS

IHAR-PIB oddział w Poznaniu,Zakład Genetyki

i Hodowli Roślinoleistych,Kl erownik Pracowni
biotechnologia i geneĘka roślin Kultur TkankowYch,
60-101 Poznań,ul. Strzeszyńska 36
oleistych
tel. (61) 846 4 Ż05 omail: tceg@nico'ihar'pozląl4l

I,la

uki ro

ln icze

: agron

o m ia :

IIINGłIB 24-100 Puławy ul. Czartoryskich

DOROSZEWSKA

8

ZastępcaDyrektora ds. naukowych
Nauki rolnicze ; agronomia;
w
zakresie badań nad produkcją roślinną
biotechnologia, geneĘka,
dorter@iung'pulawy'pl
hodowla i biotechnologia roślin tel. (8 1) 4786930 amail:
IHAR-PIB odd"iał w MłochowiąZakład Genetyki
ZIMNOCH-GUZOWSKA
i Matęriałów Wyj ściowych Ziemniakalracown i a
Nauki rolnicze ; agronomia;
19
Metodyki Hodoilt05-831 Młochów ul' Platanowa
geneĘka i hodowla roślin,
tę|.(ŻŻ)'l29 9 Ż06
ziemniak
e-mail: e.zimnoch-guzowska@ihar'edu'pl

KOMISJA EKONOMICZNGORGANIZACYJNA
IIAR-PIB * Radzikowie
CZEMBORprof. InsĘtutu

Pfzewodniczący
Nauki rolnicze ; agronomia;
fitopatologia i hodowla roślin

ADAMqZYK

Nauki rolnicze ; agronomia
geneĘka hodowla roślin,
kukurydza

PASZKIEWICZ

auki r o lni c z e ; agr
hodowla roślin

I,,l

Dr hab.
I)ariusz

hab.

Renata

on omia ;

Przewodniczący
Nauki rolnicze ; agronomia;
o

r o

lni c z e

LEBECKA prof. InsĘtutu
Ir,lauki rolnicze : agronom ia ;

fitopatologia

Dr inż.
Sławomir

oraz Pracowni Genetyki Stosowanei
tel' (ŻŻ) 133 4 555 e-mail: p.częmbor@ihar'edu'p1

II"d"*l" RŃ'tn Smolice Sp' z o'o'- Grupa IHAR
Kierownik Działl Hodowli Kukurydzy
63-740 KobYlin, Smolice 146
tel. (65) 548 Ż4 ŻO e-mail: adamcąvk@hrsmolicepl
Poznańska Hodowla Roślin Sp' z o'o''
63-004 Tulce k/Poznania, ul' Kasztanowa 5
tel. (6 1) 8-lŻ 79 50 email: tdce_zarzad@'pht'pI

KOMISJA SKRUTACYJNA
KÓWSKI prof. InsĘtutu IHAR-PIB * Radzikowie

do świ adc z alni ctw

Dr

;

05-870 Błonie
Kierownik Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin

SOWA

Nauki rolnicze ; agronomia,
biotechnologia roślin

05-870 Błonie

Zakład'Nasiennictwa i Nasionoznawstwa"Pr
Ekonomiki. Hodowli Roślin i I{asiennictwa
tel. (ŻŻ)733 4 581

ac owni

a

IHAR-PIB odd"iął w Młochowie Zakład Genetyki
i Materidów Wyj ściowych Ziemniak a,Kierownik

Pracowni F itoP atol ogii
05-831 Młocńów ul.'Platanowa 19
pl
tel.(ŻŻ)7 Ż9 9Ż 48 ę-matl : r. lebecka@ ihat' edu'
rrrłn-prB w Radzikowie 05_870 Błonie
ZakładB iotechnologii i Cyto genetyki Ro ślin
Kierownik Laboratorium Kontroli Genetycznie
Modyfikowanych organizmów
teJ. (ŻŻ) 733 4 5|'7 e-mail: s'sowa@ihar'edu'p1

Miejsce pracy

Nazwisko
Dziedzina, dyscyplina,

Tytuł, imię

specjalnośÓ

CZŁoNKowIE

InsĘtut GeneĘki RoślinPAN w Poznaniu

Prof. dr hab.
Tadeusz

ADAMSIil
geneĘka roślin

i GenotypowaniaZboŻ
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 34
tel. (6l) 655 0 Ż'70 e-mail: tada@,igr'poznanpl

Dr hab.
Natasza

BORODYNKO.FILAS
prof.IOR-PIB

insĘtut Ochrony Roślin_PIB w Poznaniu,
Kierownik Kliniki Chorób Roślinw Zakładzie

irus ol o gia, fit oPatolo gia,
b iol o gia mol ekul arna, ochrona

tel. (61) 864 9003 e-mail:

Prof. dr hab.

Henryk

Prof. dr hab.

Krzysztof

I,{ auki r o

lnic

z

e

; agr ono mia

Zakład Biotęchno1o

;

g1i,

Zespół Fenotypowania

w

Wirusologii i Bakteriologii
60-318 Poznań ul. Władysława Węgorka 20

roślin

N.Borodynko@iorP

Nauki rolnicze : agronomia:

ib. Po

05-870 Błonię
IHAR-PIB
Dyrektor
Nauki rolnicze ; agronomia;
e-mail: h.bujak@ihar'edu'pl
gene Ęka i ho dow l a, n as iennic tw o tei' (zz) 733 4 50Ż
lrrłnłmw Radzikowie 05-870 Błonie
CZEMBOR
Kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii
Nauki rolnicze ; agronomia;
fitopatologia, genetYka i hodowla
tęl' Q2) 733 4 65Ż e-mą!
Uoi*"..yt"t Przyrodniczy w Lublini,e
KOWALCZYK
W y dział A grob i o nżyn i er i i ; Dyrektor InstJłrtu
N auki r o:lnicze ; agr onomia ;
Genetyki' ńodowli i Biotechnologii Roślin
geneĘka i hodowla roślin
ŻO-g5O Lublin, ul. Akademicka 13
tel. (81)445 67 47

młn-prn w Radzikowie

BUJAK-

i

e-m ail : krzy sztof. kowal

Prof. dr hab.
Wieslaw

Nauki rolnicze ; agronomia;
mat entatYka,

b

Jarosław

Dr hab.
Jerzy

Prof. dr hab.

Katarzyna

iometria,

c tw

o

ro

lni

cz

ś*iętor.."yskiośrotlek Doradztwa Rolniczego

w Mod[szewicacho Zastępca Dyrektora
Ż6-Ż00 Końskię ul' Piotrkowska 30
tel. (41) 3'1ŻŻŻ 84 do 86
e-mail: j aroslaw.mostowski@@sodr'pl
w Poznaniq Wydział
Katedry
Kierownik
Rolnictwa i BioinĄnierii,
Genetyki i Hodowli Roślin orażZaQadu Hodowli

Roln i ctw o ; do świ adc z alni ctw o

odmianowe

@iczy

NAWRĄCAŁA prof. UP

Nauki rolnicze : agronomia:
b iot e chnolo gia, gene Ęka
i hodowla roślin

Roślin,60-632Poznańul'

Nauki rolnicze ; ogrodnictw
geneĘka, hodowla i
r o śl

o

Dojazd

20,e-mail:@

11

(6i)
sGGw * w".szawie, Wydział ogrodnictwa,

tel.

NIEMIROWTCLSZCZYTT
chn ol o gi a

I

0Ż-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 159
teJ' (ŻŻ) 593 Ż7 3Ż e-mai1:wies1aw-madrry@'seew'p1

e

MOSTOWSKT

b io te

czyk@up'htblin'p

SGGW * warszawie, Wydział Rolnictwa
i Biologii, Katedra Doświadczalnictwa
i BioinformaĘki

MĄDRY

do świ adć z alni

Mgr inż.

znan.Pl

B

;

848 7'7

iotechnolo

gi

i i Architektury Kraj

o

br

azu, Katedra

Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

in, inżyni er ia

gene tyczna, kulturY tkankow e

0Ż-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 159
tel. (22) 59 32 169
e-m ail

3t

:

katarzyna.n iemirowicz@s ggw'pl

Lp.

Miejsce pracy

Nazwisko
Dziedzina, dyscypl ina,

Tytuł, imię

specjalnośó
27.

Dr inż.
Krzysztof

NOWAK
r

Ż8.

Prof. dr hab.
Wacław

Centrala Nasienna w Sieradzu rlzba Rolnicza

w Łodzi, Piaski Ż0, 98-Ż40 Szadek' woj. łódzkie
tel. (43) 8Ż7 13 02; 6080ŻŻ260
e-mail : nowak.cnsieradz@wp.pl
e-mai I : inf o @izb ar olnicza.lo dz.pl

Nauki rolnicze; ekonomika
olnictw a, nas iennictw o

ORCZYK

Nauki rolnicze ; agronomia;
geneĘka roślin'geneĘłka
mo

le

kul ćirn a,

b i o t ec

hno l o gi

IHAR-PIB w Radzikowie
Kierownik Zakładl InĄni erii Genetycznej
a

roślin
29.

Dr Piotr

05-870 Błonie
tel. (ŻŻ) 733 4 62l amail: w'orcąvk@i1rar'edu.pl

Nauki chemiczne ; chemia;
chemia nieorganiczna

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ_ InsĘtut Nowych
Syntez ChemicznycĘ Kierown ik Zakładu Nawozów
Przedstawiciel trĄnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RUSEK

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 a
tel. (81) 4'7314'73
Ż4-tI0 Puławy

30.

Dr hab.
Magdalena

SZECHYŃSKA-HEBDA

IHAR-PIB w Radzikowie

Nauki biologiczne : agronomia,
b iolo gia ; fizj ol ogia ro śl in

ZastępcaDyrektora ds. Naukowych w IHARPIB
w Radzikowie Radzików, 05-870 Błonie
tel. (ŻŻ) 133 4 5O3 e-mail: m.szechynska@ihar.ędu'pl

31

Mgr inż.
Małgorzata

WOZNIAK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Depaftament Hodowli i ochrony Roślin
Naczelnik Wydziału Zasobow Genowych i Roślin

Nauki rolnicze ; agronomia,
zasoby genowe, rośliny
ge

n e

Genetycznie ZmodYfi kowanYch
00-901 Warszawa ul. Wspólna 30 tell. (2Ż)623 Ż3 36
e-mail: Mal gorzata.Wozniak@minrol. gov.pl

Ę c zni e zmo dyfi kow ane

ś,

3Ż.

Prof. dr hab.
Janusz

ZIMNY

JJ.

Dr hab.
Grzegorz

ZUREK prof.InsĘtutu

IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonię
Kierownik Zakładu B i otechno lo gi i i Cyto genetyki
Roślinoraz Pracowni Kultur Tkankowych
tel.' (ŻŻ)'133 4 5ŻO e-mail: j.zimny@ihar.edu'pl
IHAR-PIB w Radzikowie 05_870 Błonie

Nauki rolnicze ; agronomia;
biotechnologia i hodowla roślin

Sekretarz Naukowy Instytutu, Kierownik Zakładu
Traw, RoślinMotylkowaĘch i Energetycznych
oraz Pracowni Traw Pozapaszowych i Roślin

I{auki rolnicze ; agronomia;

Ęka''i hodowla rośl in,
biologia traw

gene

Energetycznych
tel.. (ŻŻ) 733 4 57l e-mail: g.zuręk@ihar.edu.pl

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu - stanowisko administracyine
mgr Elzbieta Kruszyńska
te|.

QŻj T3 4 599 lub (ŻŻ)7Ż5 3611 w. 599

e-mail: e.kruszvnska@ihar.edu.pl
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Załącznik 2
Pieczątka oddziału / Zakładu

/

Sam.

Pracowni

data

'

RADA MUKOWA IHAR.PIB
naukowe:
Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie Wniosku o przeniesienie na stanowisko
*/
asystenta / adiunkta / profesora lnstytutu
i
racown
P
w Zakładzie /Sa m.

Pracownia
Pana/Panią
ktory (a) ukończyła
data
studia wyŻsze na Wydziale .''.'.....'.'..''
otrzymując tytuł magistra

....

*/.'...'
uzyskał/astopień doktora nauk
nadany uchwałą'Rady .......''

Znaiomość języka obcego
- nowożytnego

"""""'

(ce ftYfikat lub innY dokument)

Pracazawodowa przedstawia się następująco:

Wniosek motywuję:

Kierownik

oddziału IZakładu / Sam. Pracowni

opiniaKomisjiRozwojuKadryNaukowejRadyNaukowej|HAR.P!B
xóńi.:" potwiórdza, nió potwierdza*l kwalifikacje
Pana/Pani
na stanowisko
*/ o pozytywne zaopiniowanie.
ińńlóśku;" / nie wnioskuje

Podpisy CŻłonkow Komisji:

Uwagi:

Data
"/ niepotrzebne skreŚlic

2017 r.zpÓŻn.zm' -tekst jednolity
Załączniki:zgodniez$ 53 Regulaminu Rady Naukowejz12pazdziernika
z 16 paŻdziernika 2019 r'
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Załącznik 3

data

Pieczątka oddziału / Zakhdu / Sam' Pracowni

.

RADA MUKOWA IHAR-PIB
Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie Wniosku
naukowe:

o

przeniesienie / mianowanie*/ na stanowisko

profesora w IHAR-PIB,

Zal{ad/Sam. Pracownia
Pracownia
Pana/Panią
ktory (a)
oecyzj ą'P rezyde nta Rzeczy pos po itE Po
l

uzyskał(a) tytułprofesora nauk
P raca zawodowa

ls

kiej z dnia

.

pzedstawia się następująco:

Wniosek motywuję:

Kierownik

Oddz. lZat4adu / Sam. Pracowni

IHAR-PIB
Opinia KomisiiRozwoiu Kadry Naukowei Rady Naukowej
kwalifikacje
xJńi'i" potwiórdza, nió potwierdzail
Pana/Pani
na stanowisko
*/ o pozytywne zaopiniowanie'
i *nióśLui" / nie wnioskuje

Podpisy Członkow Komisji:

Uwagi:

Data
"/ niepotrzebne skreŚlic

jednolity
paŹdziernika2O17 r' zpoŹn.zm. - tekst
Załączniki:zgodnie z $ 53 Reg_ulaminu Rady NaukowĄz12
z 16 paŻdziernika 2019 r'
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