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UCHWAŁA Nr 183/X 

Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin -

- Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu 

z dnia 30 września 2019 r. 

w przedmiocie sposobu postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

prowadzonego w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym 

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego - działając na 

podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 180 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) - określa 

sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w postępowaniu 

prowadzonym w Instytucie Ochrony Roślin, stanowiący załączn ik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Rady Naukowe. INSTYTuri HI, '6Ros71J-Pańs~owe~ s!'1u ~f rfr.y/ 
dr Kl •Y 'j'FJ, 

N.aułfowej 
OŚLIN 



Zasady i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

prowadzonego w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w 

Poznaniu 

I. 

li. 

Użyte skróty i określenia oznaczają: 

1) IOR - PIS - Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytutu Badawczy z s iedzi bą w 

Poznaniu, 

2) Rada Naukowa - Rada Naukowa działająca w Instytucie Ochrony Roślin -

Państwowym Instytucie Badawczym, 

3) RON - Rada Doskonałości Naukowej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), 

4) System POL-on - Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, 

5) Ustawa - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1668 z późn . zm.). 

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: 

1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która: 

1) posiada stopień doktora; 

2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład 

w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej: 

a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, lub 

b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w 

czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były 

ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, 

3) wykazuje się istotną udokumentowaną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż 

jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej. 
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2. Osiągnięcie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2), może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli 

opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej 
się o stopień doktora habilitowanego. 

3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną 
informacji niejawnych. 

4. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na 
wniosek składany do Dyrektora IOR - PIB za pośrednictwem RDN. 

5. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego obejmuje: 
I ) opis kariery zawodowej; 

2) wykaz osiągnięć , o których mowa w pkt I. 1. ppkt 2); 
3) wskazanie IOR - PIB jako podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 
6. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nie będący 

pracownikiem IOR - PIB składa do Dyrektora IOR - PIB- nie później niż 1 tydzień przed 
posiedzeniem Rady Naukowej, o którym mowa w pkt 8 - pisemne zobowiązanie do 
pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego~ 

7. Dyrektor IOR - PIB po otrzymaniu od RDN wniosku o wszczęcie postępowania 

habilitacyjnego (po jego formalnej ocenie przez RDN) przekazuje wniosek do opinii 
Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych oraz do Przewodniczącego Komisji Rady 
Naukowej IOR - PIB do spraw kwalifikacji i rozwoju kadry naukowej, którzy przekazują -
w terminie 14 dni - swoją opinię Dyrektorowi IOR - PIS. Wniosek zostaje jednocześnie 
przekazany do Przewodniczącego Rady Naukowej celem włączenia do programu 
posiedzenia Rady Naukowej sprawy wyrażenia zgody (lub odmowy) na przeprowadzenie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

8. Rada Naukowa - w terminie 4 tygodni od wpływu wniosku do IOR - PIB, opierając się na 
opiniach, o których mowa w pkt 7 - podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

9. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji 
habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających 
stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub 
artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową , niebędących pracownikami 
podmiotu habilitującego ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu 
międzynarodowego , których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora 
habilitowanego. 

10. Po otrzymaniu informacji o wyznaczeniu członków komisji habilitacyjnej przez RON, 
zgodnie z pkt 9, Dyrektor IOR - PIS informuje o tym Przewodniczącego Rady Naukowej 

2 



w celu powołania przez Radę Naukową - w terminie 6 tygodni - komisji habilitacyjnej. 
Komisja składa się z: 

1) 4 członków wyznaczonych przez RON; 
2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 

zatrudnionych w IOR - PIB, w tym sekretarza; 
3) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 

aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego 
pracownikiem IOR - PIB. 

11 . Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w pkt 9 i 1 O, która 
jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżel i RON lub podmiot 
habilitujący uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień 
związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 

12. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie 
dochowała terminu, o którym mowa w pkt 13. Recenzentem nie może być osoba, w 
stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

13. Recenzenci , w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy 
osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego 
odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 1 ppkt 2), i przygotowują recenzje . 

14. Po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją dotyczącą kariery zawodowej i osiągn ięć 
osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, w głosowaniu jawnym członkowie 
komisji habilitacyjnej podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub 
odmowy nadania stopnia doktora habi litowanego; głosowanie , na wniosek osoby 
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przeprowadza się w trybie 
tajnym. 

15. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej 
dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych kandydata, komisja może przeprowadzić 
rozmowę z wnioskodawcą o jego osiągnięciach i planach naukowych. Komisja 
habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć 
naukowych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 

16. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje 
podmiotowi habi litującemu uchwałę , o której mowa w pkt 14, wraz z uzasadnieniem i 
dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

17. Rada Naukowa, na podstawie uchwały, o której mowa pkt 14, podejmuje w terminie 
miesiąca , uchwałę o nadaniu (lub odmowie nadania) stopnia doktora habilitowanego; 
uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia . Rada Naukowa odmawia nadania 
stopnia w przypadku, gdy opinia, o której mowa w pkt 14, jest negatywna. 

18. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do 
RON za pośrednictwem Rady Naukowej w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. 
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19. Rada Naukowa przekazuje odwołan ie RON wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w 
terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania . 

20. Po rozpatrzeniu odwołania RON utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo ją uchyla i 
przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. 

21 . W przypadku utrzymania w mocy decyzji, osoba ubiegająca s ię o stopień doktora 
habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w 
sprawie jego nadania po upływie co najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony do 
12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego. lub artystycznego. 

22. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej: 
1) ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w innym podmiocie habilitującym ; 

2) wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habi litowanego przez 
okres 2 lat. 

23. W przypadku wznowienia przez RON postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego - w przypadkach zaistnienia przyczyn wznowienia określonych w kodeksie 
postępowania administracyjnego - i wskazania IOR- PIB jako podmiotu do prowadzenia 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, postępowanie to 
przeprowadza się według powyżej opisanego trybu. 

24. IOR - PIB udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby ubiegającej 
się o stopień doktora habilitowanego, i nformację o składzie komisji habilitacyjnej, 
recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem 
oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania. 

25. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie 
komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w 
Systemie POL-on. 

Ili. Zasady ustalania wysokości opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty: 

1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wnosi na rzecz IOR -
PIB opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. 

2. Opłaty obejmują: 

1) koszty wynagrodzeń recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnej - w 
wysokościach wynikających z art. 184 Ustawy, 
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2) koszty administracyjne, w tym w szczególności: opłatę wstępną związaną z 

opracowywaniem dokumentacji, ewentualne koszty dojazdu i noclegu członków komisji 

habilitacyjnej. 

3. Wysokość opiat i zasady ich pobierania określa Dyrektor IOR - PIS w drodze odrębnego 

zarządzenia. 

4. Opiat nie pobiera się od pracownika naukowego zatrudnionego w IOR - PIS. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor IOR - PIS może zwolnić z opiaty w całości lub 

w części. 

IV. Powyższe zasady mają zastosowanie do postępowań o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego wszczynanych od dnia 1 października 2019 r. 

V. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych w 

okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., do osiąg nieć, o 

których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. b 1 Ustawy, zalicza się także: 

I) artykuły naukowe opublikowane: 

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, przed dniem 

ogłoszenia tego wykazu, 

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w 

części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie 

przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 

pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) i ogłoszonego 

komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 

r. albo były ujęte w części S tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w 

nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 1 O punktów; 

2) monografie naukowe wydane przez: 

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, przed dniem ogłoszenia tego 

wykazu, 

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 

2 lit. a Ustawy. 

Sckrctar:t Rady Naukowej 
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