Uchwała nr,Ł0-Ą 12020

onkologii - im. Marii Skłodowskiej-Crrrie

Racly Naukowej Narodowego Instytutu

Państwowego Instytutu Badawczego

z

dnia 9 wrzeŚnia Ż020 r.

w sprawie odwołania dr. n. med. Marcina opławskiego od Uchwały nr 12llŻ020 Rady
Naukowej Naroclowego instytutu onkologii
Instytuttt Badawczego

z

-

im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego

dnta 10 czerwca 2O2O r, o odmowię nadania doktorowi Marcinowi

opławskiemu stopnia doktora habilitowanego

w

dziędzinię nauk medycznych

i

nauk

o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Na podstawię art.

2l

ust. 1 ustawy

z

dnia

!4

r' o stopniach naukowych i tytule
związkuzart.179 ust. l ustawy zdnla3

marca 2003

naukowym orazo stopniach itytute w zakresie sztuki, w

lipca 20l8 r' Przepisy wprowadza.iące ustawę Prawo o szkolnictwie wyzszym
Naukon,a Narociowego lnStytLltLl Onl<ologii im.

Marii

SI<łodowskiej-Curie

-

i

nauce, Rada
Państwowego

Instytutu Badawczego, dalej ,,Rada Naukowa Instytutu'', uchwala co następuje:

Po

zapoznaniLl się

z

oclwołaniem clr. Marcina opławsltiego

Naukowe'j Narodowego Instytuttl Onkologii

-

od

Uchwały nr 12112020 Raciy

im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego

lnstytutu Badawczego

o

doktora habilitowanego

w dziędzinte nauk medycznych i nauk

oclmowie nadania doktorowi Marcinowi opławskiemu stopnia
o zdrowiu w dyscyplinie nauki

medyczne oraz rozwaŻęntu zgŁoszonych w nim zarzutow Rada Naukowa Inst1'tutu uchwala,
co następuje.

W ocenie Rady

Nar-rkowei Instytutu wszystkie zgłoszone zarzuty są bezpodstawne

i

nie

zasłr"rgui ą na r-rwzględnienie.

tJzasadnienie

_
W odrł'ołaniuod Uchr.ł,ały nr 1Ż1l202O Racly Naukowęi Narodowego Instytutu onkologii
im. Marii Sklociowskie.j_Curie - Państrvowego Instyttrtu BadawcZego Z dnia 10 częrwca20Ż0

r' o odmowie nadania doktorowi Marcinowi opławskiemu stopnia doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne odwołujący

Instytutu:
at1.7, art. 8 i art.77$ 1 Kodeksu

'-\

zatzuctł Radzię Naukowej

1'

naruszenie

w zw.

z

art.29 ust. 1 ustawy

z

postępowania administrac5,'jnego1,'kpa")

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

t\

i

*-

naukowym orazo stopniachitytulewzakresiesztuki
usn' która znajduje zastosowanie w zw.

z z atlt.179

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo

o

(,,usn") orazart.l8aust.

11

zd.2

ust' 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r'

szkolnictwie wyzszym

i

nauce, poprzęz

zaliechanie konrplel<sorvej oceny zgromadzonej dokumentacji, zignorowanie stanowiska
Komis.ji Flabilitacyjne.i i oparcie się rv-vłączenie na jednej negatywnej recenz,ji dorobku
naukowego wnoszącego odwołanie i zastosowanie niejasnych kryteriow oceny dorobku

naukowego odrrrierrnych

od

stosowanych wcześniejpraktyk względem innych

kandydatów.
Ustosunkowr-rjąc się do powyzszychzarzvtow w pierwszej kolejności wskazać naleŻy, ze pod.jęcie

uchwały o nadaniu lub odrnowie nadania stopnia doktora habilitowanego zgodnie Z art. l8a ust.
1

1 usn nalezy do kornpetenc.ii Rady Naukowej lnstytutu. Uchwała nr l ŻIlŻ020 podjęta zostaŁa

po

przez Radę Naukową Instytutu

Zapoznaniu się

z

opinią Komisji Habilitacyjnej oraz po

przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu Rady Naukowej lnstytutu w dniu

l0 częrwca 20Ż0 r."

co znajdu.ie potwierclzenie w protokole posiedzenia Rady Naukowej Instytutu.

Art. 18a ust.

ll

zc].

2 usn ani zaclcn inriy przepis tej ustawy nie stanowi. iŻ w

przypadku

pozytywnej opinii l(omisji HabilitacyjIlej rada naukowa instytutu nie moze podjąó uchwały o

odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Skoro prawo do nadania stopnia doktora
habilitowanego przysługuje radzie rraukowe.j instytuttu, przysługuje jej zatem prawo do odmiennej,
opinii komis.ji habilitacyinej. oceny osiągnięć iaktywności naukowej habilitanta wynraganych
do rrzyskania stopnia doktora habilitowanego. Rada Naul<owa Instytutu zapoznała się z Uchwałą
Komisji Habilitacyjnej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania nadania dr. n. med'

oc1

Marcinowi opławskiemu stopnia naukowego
medycyna,

w

w

dziędzinie nauk medycznych

w

dyscyplinie

szczegolności z l-lzasadnieniem tej uchwały i zastrzeżeniami zgŁoszonymi ptzez

prof' dr hab' n. med. Joannę Clrorostowską-Wynimko. Rada Naukowa w pełni podzieliła opinię
prof. tlr hab. n. med. Joannl' Chorostowsl<ie.j" ktora to opinia w ocenie Rady Naukowej Instytutu

była merytoryczna. rzęCzowa

i

najbarclziej wyczerpująca'

co znajduje wyra7' w

Protol<ole

posiedzenia Rady Naukowej tnstytutu W dniu 10 czerwca Ż0Ż0 r. W uzasadnięniu Uchwały nr
l2112020 wskazane zostały zastrzeżenia co clo wymaganych osiągnięó

i aktywności naukowe'i

habilitanta.
Zarz'ut clotyczący oparcia się tylko na jednej opinii recenzenta

recenzentów jest waclliwy. Bowiem
uzasadnioną opinię jednego recenzenta

i ponrinięciu opinii

pozostałych

w przypadku gdy Rada Naukowa Instytutu przyjęła za
_

prof. dr hab. n. med. Joanny Chorostowskiej Wynimko,

która wskazała konkretnę braki w osiągnięciach habilitanta, uprawniona była na podstawie

te.j

opinii do pod.ięcia uchwały o odmowie nadania Dr. Marcinowi opławskiemu Stopnia
'i ool<tof
habilitorvanego i nie irwzględnienia opinii Komisji Habilitacyjnej. Brak odniesienia ąęl *

2li

t/
fi

I \---t

uchwałach o naclaniu stopnia dol<tora habilitowanego do recenzji wydanych w postępowaniLl
habilitacyjnym jest uzasadniony tym, Że w przypadku gdy rada naukowa przychyla się do opinii

komisji habilitacyjnej nie ma obowiązku ani potrzeby odwoływania do wszystkich recenzji
wydanych w postępowaniu habilitacyjnym. W przypadku Uchwały nr 12112020 odwołanie do
jakie
zastrzeŻeń podniesionych w negatywnej recenzji było uzasadnione potrzebą wskazania
zastrzęŻenia Rada Naul<owa Instytutu podziela

i uwzględnia w swojej uchwale oraz

potwierdza

szczegółowe Zapoznanie się z opinią Komisji Habilitacyjnej' W przypadku gdyby uchwała rady

naukowe; instytutu

w

postępowaniu doktorskim musiała

być zgodna z opinią

komisji

habilitacy'jnej ustawodawca zapisałby to w ttsn.

Wobec powyzs7-ego Za|ZLl| traruszenia wyze_j wymienion1'ch artyl<ułów kpa itlsn w ocenie Rady
Naukowej Instytutu nie zna.idu.ie uzasadnienia.

2. naruszęnie arl. 16 ust.

l i2

usn; $ 3 pkt 5); $ a iSrozporzadzęnia MinistraNauki iSzkolnictwa

Wyzszego zdnia 1 września20l

l

r. w sprawie l<ryteriów ocęny osiągnięć osoby ubiegającej się o

nadanie stoplia cloktora habilitowanego( Dz.

lJ.22011 r. nr.

196, poz. 1165) oraz

$ 12 ust' 2-4

rozporządzenia Ministra

Nauki i SzkolnictwaWyŻszego z dnia 19 stycznia 2018 r' w sprawie

i

warunków przeprowadzanta czynności w przewodzie doktorskim, w

szczegołowego trybu

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie ty'tułu profesora ( Dz. U. zŻ018 r.
pr>z'.

261)

w ził. z art' 3l ust'

l

ustl poprzez zastosowanie niewłaściwych, niezgodnych z

przepisami kr"v-'teriow oce nv dorobkLr naul<orł,ęgtl \ĄlnoSzącego odwołanie.
TakŻe ZarZL|ty naruszenia wyżej wymienionyclr pr"zepisów są nietrafne.

Zgodnie z $ 3 pkt 5), $ 4

i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyŻszego z dnia

1

września20l1 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia

doktorahabilitowanego(Dz. U'zŻOl 1r.nr' 196,poz.1165)kryteriaocenywzakresieosiągnięó
Ilaul<owo_badawczych habilitanta obe'jnrują: autorstwo i współautorstwo prrblikacji naukowych w

czasopismach znajdujących

się w bazie Journal Citation

Reports, udzielonę

patenty

międzynarodowe lub krajowe, wynalazki' wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały
ochronę. Wśród kryteriów oceny osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego oraz
wspołprac'v naukowej lrabilitarrta zna.|duje się autorstwo lub współautorstwo monografii' llczba

cytorvan pLrbliltacji ivg baz5'Web ot'Scietlce" Sumary'czny inlpact f-actor według list1'JCR.

kierowanie nriędzynaroclowynri Iub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich
projektach, a rvięc kryteria, clo których odwołałasię w swojej recenzji prof. dr hab. n. med. Joanna

Chorostowska-Wynirnko.

C
'rl

Nieuprawniony

i

uwłaczający Radzie Naukowej Instytutu jest zaruut,

iŻ Rada

Naukowa

bezkr1Ąycznie implementowała do swojej uchwały zaruuty podniesione w recenzji prof. dr hab. n'
med. Joanny Chorostowskiej-Wynimko'

3. naruszęnie art. 107 $ 3 kpa w ZW.

z

art.29 ust. 1 usn poprzęZ sformułowanie częściowo

niezrozumiałego i ogÓlnil<owego uzasadnienia,
ZwaŻywszy, Że w uzasadnieniu odwołano się do zarzutów zawartych w recenzji prof. dr hab. n.
męd' Joanny Chorostowskiej-Wynimko nię było konieczne bardziej szczegółowe uzasadnianie
uchwały Rady Naukowej Instytutu.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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