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UCHWAŁA nr 1/XlX/63
Rrov Neuxowe.r

lNsryruru Hooowt_l l AKL|MATYzAcJI RoŚLlN

- PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAWczY

w Radzikowie

z 27 marca 2019

r.

w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia

Na podstawie ań' 29 ustawyz 30 kwietnia2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z2018r., poz'
736 z poźn. zm'), zgodnie z arL.179 ust. 2 ustawy z 3 lipca 2018 r" _ Przepisy wprowadzające
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce (Dz. U. z 30'08.2018 r., poz. 1669) oraz ustawą
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), uwzględniając rozporządzenie MN|S\N z 19 stycznia 2018 r'
w sprawie szczegołowego trybu i warunkow przeprowadzenia czynnościw przewodzie doktarskim,
w postępowaniu habiljtacyjnym oraz W postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 201B r',
poz. 261), stosując kryteria zawarte w rozpo,ządzeniu MN|SW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie
kryteriow oceny osiągnięc osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.
nr 196 z 2011 r., poz. 1165), uchwala się, co następuje:

s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji RoŚlin - PlB na posiedzeniu27 marca 2019 r',
na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej, powołanej 3 grudnia2018 r. przez Centralną Komisję
do Spraw Stopni i TytułÓw' z 26 lutego 2019 r', zawierĄącej pozytywną opinię wn|osku
o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych wraz z uzasadnieniem,
nadaje

dr. inż. Włodzimierzowi Grzegorzowi PRZEWoDoWsKlEMU
lHAR-PIB oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

stopień naukowy
doktora habilitowanego w dziedzinle nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
,.opracowanie metod izolacji i identyfikacji wybranych,
patogenów
kwarantannowych ziemniaka (So/anutm tuherosum L.)"
bakteryjnych
- cykl 1 publikacja i 3 patenty.

Tvtuł osiaqniecia naukoweqo:

.

Uzasadnienie
Rada Naukowa po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Habilitacyjnej wraz z

je)

uzasadnieniem podziela stanowisko Komisji. os|ą9nięcie naukowe pt. ,,opracowanie metod
izolacji i identyfikacji wybranych, bakteryjnych patogenow kwarantannowych ziemniaka (Solanum
tuberosum L')" składające się z 1 publikacji i 3 patentow stanowi, jak podkreślili Recenzenci:

dr hab. Beata MyśkÓw, prof' dr hab' Elżbieta Pląskowska, prof' dr hab. Henryk Pospieszny istotny

wkład w rozwoj dyscypliny naukowej agronomii' Przedstawiono bowiem rozwiązanie diagnostyczne
pozwalające ominąć ograniczenia dotychczasowych metod identyfikacji patogenów bakteryjnych
ziemniaka z probek środowiskowych oraz ulepszyć obecne standardy diagnostyczne. Takie
ukierunkowanie badań jest bardzo trafne i potrzebne dla praktyki rolniczej' poniewaz bakteria
często wywołuje bezobjawową formę choroby, a Polska jest krajem o najwyzszym współczynniku
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Rowniez pozostały dorobek naukowy dr' inŻ. Wł. Przewodowskiego wnosi do nauki
rolniczej wiele nowych treści,z uwagi na zastosowanie w doświadczeniach bardzo nowoczesnych
i róznorodnych metod badań m.in. W zakresie usprawnienia diagnostyki molekularnej
i immunologicznej bakteryjnych patogenow ziemniaka oraz opracowania szeregu nowych metod
itestów diagnostycznych do ich wykrywania.
Zatem dr inz. Włodzimierz G. Przewodowski spełnia wymogi przewidziane ustawą z 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz' IJ z 2017 poz' 1789) z pÓźn. zn.

s2.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

s3.

1. Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejszą uchwałę wraz z

Wymaganą dokumentacją,
Rada Naukowa';HAR-P1B przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułow, a takŻe
ogłasza na stronie internetowej lnstytutu.
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