UMOWA
o utworzeniu i prowadzeniu
Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych
Instytutów PAN
(Akronim: TIB PAN)
Doctoral School of Information and Biomedical Technologies
Polish Academy of Sciences
przez
Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Instytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN
i Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
oraz
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut
Badawczy (NASK-PIB)
zawarta w dniu 16 maja 2019 roku w Warszawie, pomiędzy:
1. Instytutem Badań Systemowych PAN z siedzibą w Warszawie, działającym pod
adresem 01-447 Warszawa, ul Newelska 6, wpisanym do rejestru instytutów PAN
pod numerem RIN-IV-2/98
reprezentowanym przez prof. Sławomira Zadrożnego – Dyrektora,
2. Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
z siedzibą w Warszawie, działającym pod adresem 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena
4, wpisanym do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-IV-1/98
reprezentowanym przez prof. Adama Lieberta – Dyrektora,
3. Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN z siedzibą w Gliwicach,
działającym pod adresem 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5, wpisanym do rejestru
instytutów PAN pod numerem RIN-IV-3/98, reprezentowanym przez prof. Tadeusza
Czachórskiego – Dyrektora,
4. Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
z siedzibą w Warszawie, działającym pod adresem 02-106 Warszawa, ul. A.
Pawińskiego 5 wpisanym do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-VI-27/98,
reprezentowanym przez prof. Leonorę Bużańską – Dyrektor,
5. Instytutem Podstaw Informatyki PAN z siedzibą w Warszawie, działającym pod
adresem 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5, wpisanym do rejestru instytutów
PAN, pod numerem RIN-IV-4/98,
reprezentowanym przez prof. Wojciecha Penczka – Dyrektora,

6. Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN z siedzibą w Warszawie,
działającym pod adresem 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5B , wpisanym
do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-IV-48/98,
reprezentowanym przez prof. Tadeusza Burczyńskiego – Dyrektora,
jako Jednostkami Prowadzącymi oraz
7. Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem
Badawczym z siedzibą w Warszawie, działającym pod adresem 01-045 Warszawa, ul.
Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938,
zwanym dalej „NASK PIB”,
reprezentowanym przez dr. hab. inż. Jacka Leśkowa – Dyrektora.
jako Jednostką Współpracującą,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” i każdy osobno „Stroną”,
o następującej treści:
Zważywszy, że na podstawie art. 198 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577,
730) szkoły doktorskie są jednostkami, w których odbywa się kształcenie doktorantów
przygotowujące do uzyskania stopnia Doktora, Strony postanowiły wspólnie utworzyć
i prowadzić Szkołę Doktorską Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów
PAN (Akronim TIB PAN).
§1
1. Podstawę prawną niniejszej Umowy stanowią:
a) Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730) dalej: „Ustawa”,
b) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39,
534) – dalej: „Ustawa Wprowadzająca”.
2. Szkoła Doktorska TIB PAN będzie prowadzić kształcenie Doktorantów przygotowujące
do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:
a. informatyka techniczna i telekomunikacja,
b. inżynieria biomedyczna,
c. nauki medyczne.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w tym organizację kształcenia
określa Regulamin Szkoły Doktorskiej TIB PAN, zwany dalej „Regulaminem”.
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§2
1. Przez „Szkołę Doktorską” lub „Szkołę” rozumie się Szkołę Doktorską utworzoną
w ramach niniejszej Umowy.
2. Przez „Jednostki Prowadzące” rozumie się jednostki uczestniczące w prowadzeniu
Szkoły Doktorskiej (strony niniejszej Umowy), posiadające uprawnienia do nadawania
stopnia doktora przynajmniej w jednej z dyscyplin wymienionych w §1 ust. 2.
3. Przez „Jednostkę Współpracującą” rozumie się NASK-PIB.
4. Przez „Jednostkę Koordynującą” rozumie się Jednostkę Prowadzącą, odpowiedzialną
za wprowadzanie danych do systemu POL-on oraz upoważnioną do otrzymania
i zarządzania środkami finansowymi, zgromadzonymi na wspólne kształcenie w Szkole
Doktorskiej.
5. Przez „Radę Dyrektorów Szkoły Doktorskiej” rozumie się Radę złożoną z Dyrektorów
Jednostek Prowadzących i Jednostki Współpracującej.
6. Przez „Doktoranta” rozumie się osobę kształcącą się w Szkole Doktorskiej wpisaną na
listę Doktorantów.
7. Przez „siedzibę Szkoły Doktorskiej” rozumie się siedzibę Jednostki Koordynującej.
8. Przez „Lokalnego Koordynatora Szkoły” rozumie się osobę odpowiedzialną za sprawy
Szkoły Doktorskiej na poziomie Jednostki Prowadzącej lub Jednostki Współpracującej.
9. Przez „Radę Szkoły” rozumie się Radę odpowiedzialną za kształtowanie programu
Szkoły oraz nadzorowanie jej funkcjonowania.
10. Przez „Międzynarodową Radę Doradczą” rozumie się Radę, która wspomaga
zarządzanie Szkołą na poziomie strategicznym, w szczególności w odniesieniu do
osiągania i utrzymania światowych standardów kształcenia oraz wysokiego stopnia
umiędzynarodowienia.
11. „Kierownikiem Szkoły” jest osoba kierująca i koordynująca bieżącą działalność Szkoły.

§3
1. Strony ustalają, że Jednostką Koordynującą jest Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN.
2. Ciałem monitorującym funkcjonowanie Szkoły i podejmującym decyzje dotyczące
finansowania jej działalności jest Rada Dyrektorów Szkoły Doktorskiej (dalej: „Rada
Dyrektorów”).
3. Rada Dyrektorów działa pod przewodnictwem Dyrektora Jednostki Koordynującej.
Dyrektor Jednostki Współpracującej uczestniczy w posiedzeniach Rady Dyrektorów
Szkoły bez prawa głosu w sprawach dotyczących postępowań doktorskich.

§4
Strony, będące Jednostkami Prowadzącymi, oświadczają, że razem posiadają uprawnienia
do prowadzenia Szkoły Doktorskiej, o których mowa w art. 198 ust. 5 Ustawy oraz
w art. 290 pkt. 3 Ustawy Wprowadzającej. W szczególności:
a) Instytut Badań Systemowych PAN oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy
posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka
techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
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b) Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, oświadcza,
że na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych.
c) Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN oświadcza, że na dzień zawarcia
niniejszej umowy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie
informatyka techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych.
d) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu.
e) Instytut Podstaw Informatyki PAN oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy
posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka
techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
f) Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oświadcza, że na dzień zawarcia
niniejszej umowy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie
informatyka techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych.

§5
1. Jednostka Koordynująca zobowiązuje się do wprowadzania danych do systemu POLon, zarządza środkami finansowymi zgromadzonymi na wspólne kształcenie w Szkole
Doktorskiej oraz zapewnia obsługę administracyjną i obsługę księgową Szkoły
Doktorskiej, w tym prowadzi Sekretariat Szkoły.
2. Jednostki Prowadzące ustalają, że decyzje administracyjne związane z prowadzeniem
Szkoły Doktorskiej będą wydawane w imieniu Jednostek Prowadzących
przez Jednostkę Koordynującą.
3. Jednostki Prowadzące i Jednostka Współpracująca zobowiązują się zapewnić udział
w procesie kształcenia w Szkole Doktorskiej, w charakterze wykładowców,
pracowników naukowych zatrudnionych w poszczególnych jednostkach albo w
jednostkach niebędących stronami Umowy, w dyscyplinach wymienionych w §4.
4. Jednostki Prowadzące i Jednostka Współpracująca zobowiązują się do finansowania
działalności Szkoły w niezbędnym do tego zakresie.
5. Jednostki Prowadzące i Jednostka Współpracująca zapewniają dostęp do posiadanej
przez siebie infrastruktury, w zakresie postulowanym przez Radę Szkoły
i uzgodnionym z dyrekcjami poszczególnych Jednostek.
6. Regulamin Szkoły, Zasady Rekrutacji oraz Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej
uchwalają Rady Naukowe Jednostek Prowadzących. Jednostka Współpracująca ma
prawo zgłosić swoje uwagi do projektów tych regulacji.
7. Regulamin Szkoły Doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia Regulaminu Rady Naukowe Jednostek
Prowadzących i ich samorządy doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie
jego treści, Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwał Rad Naukowych Jednostek
Prowadzących, podjętych większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu
tych organów.
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8. Uchwalenie przez Radę Naukową Jednostki Prowadzącej Programu Szkoły
Doktorskiej wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów tej Jednostki.
9. Do zmian Regulaminu Szkoły i Programu Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy
ust. 6-8.

§6
1. Rada Szkoły ustala Program Kształcenia i nadzoruje funkcjonowanie Szkoły
Doktorskiej w zakresie dydaktycznym i naukowym.
2. W skład Rady Szkoły wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej z Jednostek
Prowadzących i Jednostki Współpracującej (w tym Lokalni Koordynatorzy Szkoły w
Jednostkach Prowadzących i w Jednostce Współpracującej), powoływanych przez
dyrektora każdej z jednostek. W skład Rady Szkoły wchodzi także przedstawiciel
Samorządu Doktorantów. Dyrektor Jednostki Prowadzącej może w każdej chwili
odwołać wskazanego przez siebie członka Rady Szkoły i wskazać na jego miejsce
inną osobę. Członkami Rady Szkoły wskazanymi przez dyrektorów mogą być tylko
osoby z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego. Ta sama osoba
może pełnić funkcję członka Rady Szkoły nie dłużej niż przez dwie następujące po
sobie 4-letnie kadencje.
Dla każdego z członków Rady Szkoły okres kadencji liczony jest odrębnie.
3. Przewodniczącego Rady Szkoły wybierają spośród siebie jej członkowie
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków Rady.
4. Przewodniczący Rady Szkoły zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej dwóch jej członków lub na wniosek Rady Dyrektorów, i kieruje
jej obradami. Pierwsze posiedzenie Rady Szkoły zwołuje Przewodniczący Rady
Dyrektorów Szkoły Doktorskiej.
5. Do zadań Rady Szkoły należy w szczególności inicjowanie i proponowanie zmian
w Programie Kształcenia Szkoły, wnioskowanie i opracowywanie zmian
w Regulaminie Szkoły, zmian dotyczących Zasad Rekrutacji do Szkoły, powoływanie
Komisji Rekrutacyjnej oraz opiniowanie sprawozdań przygotowanych przez
Kierownika Szkoły.
6. Rada Szkoły podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.

§7
Rada Szkoły w swoich działaniach jest wspierana przez Międzynarodową Radę
Doradczą, w skład której wchodzą uczeni o uznanej renomie i znaczących
osiągnięciach międzynarodowych. Międzynarodowa Rada Doradcza wspomaga Radę
Szkoły, w szczególności we wdrażaniu standardów światowych oraz podnoszeniu
stopnia umiędzynarodowienia Szkoły. Decyzję w sprawie zapraszania do składu
Międzynarodowej Rady Doradczej wybitnych naukowców podejmuje Rada
Dyrektorów. Większość członków Rady powinni stanowić naukowcy zatrudnieni
w zagranicznych jednostkach akademickich.
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§8
1. Szkołą Doktorską kieruje Kierownik Szkoły powołany przez Radę Dyrektorów na
wniosek Dyrektora Jednostki Koordynującej. Ta sama osoba może być Kierownikiem
Szkoły nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje 4 letnie.
2. Kierownik Szkoły Doktorskiej kieruje bieżącą działalnością Szkoły, w tym prowadzi
działania promocyjne, poszukuje sponsorów, jest odpowiedzialny za realizację
Programu Kształcenia w Szkole, w tym organizację różnych form kształcenia, jak
szkoły letnie itp. Kierownik Szkoły rozpatruje sprawy bytowe Doktorantów, wspiera
organizowanie „życia doktoranckiego” w obszarach związanych z działalnością
Szkoły. Kierownik Szkoły Doktorskiej przygotowuje także dokumenty wymagane w
procesie ewaluacji Szkoły.
3. Kierownika Szkoły wspiera Sekretariat Szkoły.
4. Kierownik Szkoły Doktorskiej składa corocznie sprawozdanie Radzie Dyrektorów
oraz przedstawia je do wiadomości Radom Naukowym Jednostek Prowadzących.

§9
1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się zgodnie z Zasadami Rekrutacji,
stanowiącymi odrębny dokument.
2. Jednostka Prowadząca lub Współpracująca, do której Doktorant został przypisany w
zakresie realizacji indywidualnego planu badawczego w wyniku przeprowadzonej
rekrutacji, jest finansowo odpowiedzialna za jego kształcenie w ramach Szkoły oraz
finansowanie postępowania w sprawie nadania mu stopnia doktora. W szczególności,
Jednostka ta ponosi koszty badań naukowych prowadzonych przez Doktoranta oraz
koszty przeprowadzenia jego oceny śródokresowej, koszty postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora, jak również ponosi koszty stypendium doktoranckiego.
3. Osiągnięcia Doktorantów kwalifikowane w systemie ewaluacji Jednostek naukowych
są przypisywane tej Jednostce Prowadzącej lub Jednostce Współpracującej, do której
Doktorant został przypisany. Jednostka Koordynująca dokonuje rejestracji Doktoranta
w systemie POL-on. Właścicielem majątkowych praw autorskich do utworów
wytworzonych przez Doktoranta w związku z kształceniem w Szkole Doktorskiej i
realizacją planu badawczego jest Jednostka Prowadząca lub Jednostka
Współpracująca, do której Doktorant jest przypisany.
4. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone są przez Rady Naukowe
Jednostek Prowadzących zgodnie z przyjętymi w nich uregulowaniami.
5. Doktoranci przypisani w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do określonej Jednostki
Prowadzącej lub do Jednostki Współpracującej będą uzyskiwali stopień doktora w
wyniku postępowania przeprowadzanego przed Radą Naukową jednej z Jednostek
Prowadzących.

§10
1. Kierownik Szkoły, w porozumieniu z Radą Szkoły, do dnia 28 lutego każdego roku
przedkłada projekt budżetu Szkoły do zatwierdzenia Radzie Dyrektorów wraz z
raportem z wykonania budżetu w roku poprzednim. Budżet Szkoły nie może
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2.

3.

4.

5.

6.

przewidywać wyniku ujemnego (straty). Zatwierdzenie raportu oraz projektu budżetu
Szkoły wymaga zgody wszystkich członków Rady Dyrektorów.
W przypadku ryzyka powstania straty, Kierownik Szkoły jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić Radę Dyrektorów, która jednomyślnie podejmuje uchwałę
o sposobie jej pokrycia.
Kierownik Szkoły aktywnie poszukuje dodatkowych źródeł finansowania działalności
Szkoły, w tym w szczególności źródeł sponsorowania stypendiów doktoranckich,
zarówno ze środków publicznych, w tym samorządów terytorialnych, jak i od
przedsiębiorców.
Wpływy do budżetu Szkoły mogą pochodzić z:
1) dotacji/subwencji ze środków budżetowych na naukę,
2) środków przekazanych przez Jednostki Prowadzące i Jednostkę Współpracującą,
3) darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej,
4) innych środków finansowych.
Jednostki Prowadzące oraz Jednostka Współpracująca są zobowiązane do ponoszenia
kosztów działalności Szkoły, do wysokości określonej w zatwierdzonym budżecie
oraz uchwale, o której mowa w ustępie 2.
Z budżetu Szkoły mogą być finansowane, między innymi:
1) koszty kierowania Szkołą oraz zatrudnienia pracowników obsługi administracyjnej
Szkoły,
2) koszty wynagrodzeń dla wykładowców,
3) pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną Doktorantów, w tym koszty
zakupu legitymacji Doktorantów, prowadzenia obowiązkowych szkoleń, badań
itp., wydawania dokumentów ukończenia Szkoły, stworzenia i utrzymania strony
WWW Szkoły i inne.
4) koszty wymienione w punktach 1), 2) i 3) będą finansowane przez wszystkie
Jednostki Prowadzące i Jednostkę Współpracującą w proporcji jednomyślnie
określonej przez Radę Dyrektorów w danym roku akademickim, semestrze lub
krótszym okresie.

§11
1. Nowa jednostka naukowa (uczelnia, instytut PAN, inna jednostka uprawniona
w rozumieniu przepisu art. 198 ust. 3 Ustawy) może przystąpić do Szkoły Doktorskiej
TIB PAN w charakterze podmiotu prowadzącego Szkołę Doktorską
za zgodą wszystkich Jednostek Prowadzących oraz Jednostki Współpracującej,
na zasadach wynikających z niniejszej Umowy oraz na warunkach określonych
szczegółowo w odrębnym porozumieniu. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym
stosuje się w przypadku przystąpienia nowego podmioty do współpracy w kształceniu
doktorantów.
2. Jednostka Prowadząca może zrezygnować z prowadzenia Szkoły Doktorskiej pod
warunkiem zapewnienia spełnienia warunków, o których mowa w Art. 206 Ustawy.
Rezygnacja może zostać zgłoszona nie później niż na 6 miesięcy przed początkiem
kolejnego roku akademickiego i następuje z końcem bieżącego roku akademickiego.
3. Jednostka Współpracująca może zrezygnować ze współpracy w kształceniu
doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej; postanowienie ust. 2 zdanie drugie stosuje
się odpowiednio.
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4. Zmiana Jednostki Koordynującej Szkoły lub wystąpienie Jednostki Koordynującej ze
Szkoły wymaga pisemnego porozumienia Jednostek Prowadzących.

§12
1. Celem Stron jest rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Instytutów TIB PAN z
dniem 1 października 2019 r.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
3. Strony mają możliwość proponowania zmian i uzupełnień treści Umowy. Zmiany
treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu przy jednomyślnej
akceptacji wszystkich Jednostek Prowadzących, a w zakresie jej dotyczącym również
Jednostki Współpracującej.
4. Umowę sporządzono w 7. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszej Umowie regulują właściwe przepisy przywołane
w §1 oraz Kodeks cywilny.
6. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy Strony będą starały się
rozwiązywać polubownie. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, to spór
rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Jednostki Koordynującej.
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