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Recenzja
w postgpowaniu o nadanie dr hab. Dorocie Dobrowolskiej fytulu profesora nauk leSnych

Uwarunkowania formalne recenzj i

Niniejsza recenzja jest_wykonana napotrzeby Rady Naukowej Instlrtutu Badawczego LeSnictwa
w Sgkocinie Starym na podstawie umowy o dzielo Nr 08/2018 z dnia21. stycznia20l S ;. pomipdzy
Instytutem Badawczym Le5nictwa a Janem Matuszkiewiczem-wykonawc4recenzji.

Recenzja wykonywana jest w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 marca2003 r. o
stopniach naukowych ltytut. naukowym oraz o stopniach i tlrtule w zakresie sztuki. lZalqcznik do
obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 3 czerwca2016 r.ipoz. 882)l oraz
Rozporzqdzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWy2szego z dnia26 wrze5nia2016 r. w sprawie-
szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzaniaczynnoSciw przewodzie doktorskim, w
postgpowaniu habilitacyj nym oraz w postQpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz.U. z dnia30
wrze6nia 201 6 r. Poz. I 5 86).

Zgodnie zrozporzqdzeniem ($ 19. 3) recenzjamazawieral..
1) szczeg6lowo uzasadnioneocenQ, czy osoba ubiegaj4ca sip o nadanie tytulu profesora

spelnia wymagania okreSlone w art.26 ustawy;
2) stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytulu profesora.

Ocena, cry dr hab. Dorota Dobrowolska ubiegaj4ca sip o nadanie tytulu profesora spelnia
wymagania okreSlone w art.26 ustawy.

Ustawowyzapiswart.26.l.jestnastgpujqcy:,,Tytulprofesoramo2ebytnadanyosobie,kt6ra
uzyskala stopieri doktora habilitowanego lub osobie, kt6ra nabyla uprawnienia rdwnowa2ne z
uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 2la, oraz:

l) posiada osiqgniqcia naukowe znacznie przelcraczajqce wymagania stawiane w postql:owaniu
habilitacyjnym;

2) posiada doiwiadczenie w kierowaniu zespolami badawczymi realizujqcymi projekty
finansowane w drodze konkurs6w lcrajowych lub zagranicznych lub odbyla sta2e naukowe w
instytuciach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadzila prace naukowe w instytucjach
naukowych, w tym zagranicznych,'

3) posiada osiqgniqcia w opiece naukowej - uczestniczyla co najmniej:
a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakoriczonym nadaniem stopnia

oraz
b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakoriczonym

nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie
doktorskim. orqz

c) dwa lazy w chqrakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie
habilitacyjnym lub w postqpowaniu habilitacyjnym - z zastrze2eniem ust. 2 i 3.

Niew4tpliwym jest, 2ePani Dorota Dobrowolskauzyskala stopief doktora habilitowanego nauk
le6nych w zakresie le5nictwa nadany uchwal4 Rady Naukowej Instlrtutu Badawczego LeSnictwa z dnia
30 czerwca2009 r., co potwierdza dostarczony odpis stosownego dyplomu. Rozpatrzyt mi wypada
pozostale zapisane w ustawie warunki nadania tytulu naukowego profesora.



Ad. punkt l) Czy osoba ubiegaj4ca sig o nadanie tytulu profesorap osiada osiqgnipcia
naukowe znacznie prx,ekraczajqce wymagania stawiane, portgporonia habititaUri^.

Powyzszy bardzo og6lny zapis ustawowy znajduje koni<retyzacjg w stosownyi'ritporzqdteniu
MNiSW, w kt6rym zawarto w formie zalqcznikau z6r ankiety oceny osi4gnigd naukowych skladanej
przez osobg ub ie tytulu profesora, wedle 

-ktorej 
osiagnip.iu te maiq by6 ocenione.

Moja analiza o dr hab, Doroty Dobrowolskiej przebiegadbEdzie"zgodnie zpunktamizami cie.
I. Osi4gnigcia i dorobek naukowy
l.Autorskie publikacje naukowe w czasopismach krajowych i migdzynarodowych.
W tym punkcie dr hab. Dorota Dobrowolska v ykazuje ipoiycji literatury, opubliktwanych

samodzielniew latach_2010-15, tj. po uzyskaniu stopnia naukowego doktora liabiiitowanego.
DobrowolskaD 2010. Warunki powstawania odnowieri naturalnych sosny zwyczajnej llinussylvestris L.) na terenie Nadlesnictwa Tuszyma. Le6ne Prace Badaw cze 77,g: Ztl-ZZ+.
Dobrowolska D. 2010. Rola zaburzefi w regeneracji lasu. Le6ne Prace Badawcze 4:391-405.
DobrowolskaO- Z!\. Wptyw okapu drzewostanu na wzrost i prze\walnoS6 sadzonek jodfy

pospolitej (Abies alba Mill.) w Karkonoskim Parku Narodowym. Sylwan 157,3:Ig:l-203.
DobrowolskaD.2015. Forest regeneration in northeastern Poland following a catastrophic

blowdown. Canadian Journal of Forest Research 45: 11i2_llg2.
Dobrowolska D. 2015. Vitality of European beech (Fagus sylvatica L.) at the limit of its natural

range in Poland. Polish Journal of Ecology 63,1:173-1g5. /

SpoSr6d nich dwie sEartykulami w czasopismach polskich z listy A MNiSW (Sylwan, polish
Journal of Ecology oba po I 5 punkt6w wg tej klasyfikacji), jedna - artykulem w wyiawnictwie
zagranicznym (Canadian Journalof Forest Research) zamteszczonym na li$cie A lpunkty:S,lf
1,682), a dwie - artykulami w czasopismie krajowym (Le$ne Prace Badaw cze) zlisty B (punkty po 9).
N'qcznaliczba punkt6w MNiSW zate afikuly wynosi 83. SpoSr6d tych publikacjijedna i nich (ta
opublikowana w wydawnictwie kanadyjskim w 2015 roku) doczekala sip juZ 3 cytowaf
odnotowanych na Web of Science (odczyt 27 .09.2017 r.)

W tym miejscu pojawia sip pewna w4tpliwoS6, kt6rej jako recenzent nie potrafig rozwiqza1. W
powyzszym spisie zamieszczona jest praca wydan aw 2010 roku w LeSnych Pracach Badawczych
,,Rola zaburzeh w regeneracji lasu." Praca ta jest zamieszczona w udostEpnionym zbiorze publikacji.
R6wnoczeSnie jednak na dyplomie potwierdzaj4cym uzyskanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego z dnia 24 wrzelnia 2009 jest napisane ,,... i przedstawionej rozprawy doktorskiej
fpewnie chodzi o rozprawQ habilitacyjn% JM] Rola zaburzeri w regeneracji lasu". Czy to jest ta sama
ptaca? W takim razie nie powinna byd zaliczana do dorobku po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego. Czy teL jaka{ inna pod tym samym tytulem ? Zamgtzwipksza jeszcze podana
informacja w Autoreferacie: ,,W 2009 r. uzyskalam stopieri naukowy doktora habilitowanego w
dyscyplinie le{niclwo za pracQ ,, Rola zaburzey't w ekosvtstemach lefirytch". [A wigc inny tytut niL na
dyplomie! JMI Kololo,rtium habilitqcyjne, praca habilitacyjna oraz wyklad habititacyjny zostaly
nagrodzone przez Dyrektora IBL nagrodql stopnia." Tu kolejna niejasno56, bowiem w zalqczniku
Ankieta oceny osiqgniqt naukowycft w punkci e VI. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz
wyriZnieniach za osiqgniqcia naukowe takanagroda nie jest wymieniona. (Jest: Nagroda Dyrektora
IBL III stopnia indywidualna, 2009 r. za wyrL1niajqce siq liczne publikacje naukowe.) Mam nadziejg,
ze stosowna komisja bpdzie w stanie rozwildal te wqtpliwoSci.

Oceniaj4c samodzielny dorobek naukowy prezentowany w tym punkcie nalezy go ocenii niezbyt
wysoko, lecz nie w spos6b dyskwalifikuj4cy Kandydatkg. Jest to spowodowane byd moZe stosunkowo
niezbyt dlugim czasem pomipdzy habilitacjq a zloLeniem wniosku o nadanie tytulu profesora albo
przyjgtym w obecnych czasach powszechnie stylem prac naukowych, gl6wnie zespolowych, co
widoczne bEdzie przy rozpatrywaniu dals4rch punkt6w ankiety.

2. Autorskie monografie.
Dr hab. Dorota Dobrowolska w tym punkcie Ankiety wpisala ,,nie dotyczy", co budzi niejakie

zdziwienie, bowiem dotyczy jak najbardziej, a jedynie nie znalazla w swoim dorobku w okresie po
habilitacji nic co mo2na by wstawi6. Brak monografii, lub tzw. ,,ksiq2ki profesorskiej" bylby dawniej
w niekt6rych dziedzinach nauki argumentem dyskwalifikuj4cym, Obecnie juZ sip tego nie traktuje tak
surowo, tym nie mniej w mojej opinii jest to wyralny niedostatek Kandydatki. Od osoby ubiegaj4cej
siE o tlrtul naukowy profesora - najwyhszy,,poziom wtajemniczenia" w naucez nalezaloby oczekiwad



nie tylko bieZ4cych prac publikowanych w artykulach, oby jak najliczniejszych i w ,,dobrych,,
czasopismach,lecztakZe jakiS podsumowafl szerszej tematyki, Ota ttOryctr ior1nu monografii
naukowej (ks i4zki) j est n aj bardzi ej odpow i edn i a

3. Wsp6lautorskie publikacje naukowe i udzial w opracowaniach zbiorowych.
W tym zakresie dr hab. Dorota Dobrowolska przedstawila 19 pozycji okreSlonych jako oryginalne

prace tw6rcze opublikowane w czasopismach recerzowanych zliity vrNisw, tz jako loniesienia
naukowe opublikowane w,materialach kongres6w izjazd6w i6 jako udzialw.moiograficznych
opracowaniach zbiorowych.

W tej pierwszej kategorii na podkreSlenie zaslugujq altykufu w wysoko punktowanych
czasopismach naukowych, takich jak:

Forest Ecology and Management
o szwagrzyk J., Gazda A., Dobrowolska D., che6ko 8, zarembaJ, Tomski A.z0l7 .

Tree mortality after wind disturbance differs among tree species more than among habitat
types in a lowland forest in noftheastern Poland. Forest Ecology and Management3gB:174-
184' (45 punkt6w MNiSW, IF 3,064) - Kandydatkaby\awsp6iautore^, rlrdriul"m20%o.

Forestry
o Dobrowolska D., Hein S, Oosterbaan A., Wagner S., Clark J., Skovsgaard J.p. 201 1.

A review of European ash (Fraxinus excelsior L.): Implications for silvicultuie. Forestry g4
(2): 133-148. (27 punkt6w MNiSW w owym czasie,IF 1,337) - Kandydatkabytagl6wnym
autorem, z udzialem 40Yo.

o Skovsgaard J. P., Wilhelm G.J., Thomsen I. M., Metzler 8., Kirisits T., Havrdov6 L.,
Enderle R., Dobrowolska D., Cleary M., Clark J . 2017 . Silvicultural strategies for Fraxinus
excelsior in response to dieback caused by Hymenoscyphus fraxineu. Forestry: l-18, (40
punkt6w MNiSW, lF 2,232) - Kandydatka byla wsp6lautore m, z udzialem 10o/o.

European Journal of Forest Research
r Orman O., Dobrowolska D.2017 . Gap dynamics in the Western Carpathian mixed

beech old-growth forests affected by spruce bark beetle outbreak. European journal ofForest
Research 136 (4):571-581. (35 punkt6w MNiSW, IF 2,01 7) - Kandyd atkabyla
wsp6lautorem, z udzialem 20%.

o Borkowski J., Dobrowolska D., D4browski W., Banul R., ZaluskiD.2017. Young
conifer stands form a deer browsing refuge for an oak admixture: silvicultural implications for
forest regeneration under herbivore pressure. European Journal of Forest Research: I -l 4. (35
punkt6w MNisw, rF 2,017) - Kandydatka byla wsp6lautorem, ztdzialem25Yo.

Annals of Forest Science
o Spathelf P.,Van Der Maaten E.,Van Der Maaten-Theunissen M., Campioli M,

Dobrowolska D.2014. Climate change impacts in European forests:the expertviews of local
observers. Annals of Forest Science 71 (2): 131-137. (30 punkt6w MNiSW, IF' 1,981) -
Kandydatka byla wsp6lautorem, z udzialem 1 5%o.

Journal of Forest Research
o Dobrowolska D,, Boncina A., Klumpp R. 201 7. Ecology and silviculture of silver fir

(Abies alba Mill.): a review. Journal of Forest Research 22,6:326-335 DOI:
10.1080/13416979.2017J386021. (25 punkt6w MNiSW, lF 0,667) -Kandydatkabyla
gl6wnym autorem, z tdzia\em 60%o.

WSr6d wydanych w niZej punktowanych czasopismach z listy A MNiSW jest 5 artykul6w w
Sylwanie, I w Polish Journal of Ecology i 1 w iForest-Biogeosciences and Forestry, a wSr6d
wydanych w czasopismach z lisfy B 5 arlykul6w w Lesnych Pracach Badawczych.N,qcznaliczba
punkt6w MNiSW ztytulu artykul6w w kt6rych dr hab. Dorota Dobrowolska jest wsp6lautorem
wynosi 384. Przy uwzglgdnieniu udzialu w poszczeg6lnych publikacjach (od 60-10%) liczba punkt6w
wyniesie 108,55.

Licz4c sumg punkt6w za artykuly wlasne (83) oraz wsp6lautorskie otrzymuje sig wynik 467 lub
ptzy twzglgdnieniu udzialu 1 9 1 ,5 5 punktu. Bior4c pod uwagE gcio letni okres spraw ozdawczy od
2009 roku d'o 2017 Srednia roczna suma punkt6w wynosi prawie 52 aprzy uwzglgdnieniu udziafu we
wsp6lautorskich ponad 2l.Te wyniki natle dziedziny przeze mnie uprawianej oceniam jako co
najmniej dobre.



Dwaz wymienionych wyzej arlykul6w wsp6lautorskich doczekaty sig juZ ponad 20 cytacji
odnotowanych w Web of Science (Dobrowolska i in. 2011 - 24 cytacje, Siatneif i in.2014 - 2l
cytacji)' co wskazuje naznaczne zainteresowaniebadaczy tymi wynikami. ponadto dwie inne prace z
tej grupy zacytowane zostaly po razie.

W kategorii doniesienia naukowe opublikowane w materialach kongres ow i zjazd6w dr hab.
Dorota Dobrowolska zaprezentowala w ankiecie 17 pozycji,w tym autoiskich 1 1 

"a 
wsp6lautorskich 6.

W zdecydowanej wigkszoSci doniesienia te prezentowano * i-p.""u ch zagranicznych, kitka na
powa2nych zjazdach krajowych. WSr6d imprez mipdzynarodowych byty te najp o*'nzni"j"r"pod egid4
IUFRO. Zestawienie wskazuje na aktywny tdziaL (z referatem) na Srednio dwu powazn ych lazdaihnaukowych rocznie. To na pewno dobry wynik, pokazuj4cy irywy udzialw wymianie informacji
naukowej.

W kategorii udzial w m
autorskie i 3 wsp6lautorskie 

przedstawila 3

czpscin'onog.uh" podejmuj liliijl"l;X
hodowlp lasu, ochrong gatunku zagrohonego lub rolE rezerwatu.Nie widzp wSr6d nich prac o duzym
cipZarze gatunkowym.

Analizuj4c dorobek publikacyjny dr hab. Doroty Dobrowolskiej w okresie przed, ipo habilitacji
widai znaczny postQp w zakresie publikacji artykul6w naukowych, Jak podaje kanOyOatta ,,Efekim
moich badari prowadzonych przed habititacjqjest 60 prac, w tym 36 pric twdrczych-w recenzowanych
czasopismach. Za dorobek opublikowany przed habilitacjqzgromadiilam 190 punkt1w (I98 wraz i
monografiami), a lqczny Impact Factor prac opublikowanychw tym olcresie (i) wyni6sl 4,728.
Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego obejmuje 54 prace, w tym 24 prace
tw1rcze w recenzowanych czasopismach (17 prac z IF). tr qczna liczba punktdw MNiSW
zgromadzonych po habilitacii wynosi 467 punktfw (503 wraz z monografiami), a lqczny Impact
Factor prac opublikowanychw tym olvesie wlmosi 20,317.-

Analizuj4c odbi6r prac dr hab. Doroty Dobrowolskiej moZna stwierdzid, 2e prace jej ciesz4 sip
znacznym zainteresowaniem. Popatrzel moLnanato zagadnienie, bardzo istotne dla oceny kazdego
naukowca, poprzezpryzmatcytacjiodnotowanychprzezWeb of Science. Zaznaczydnali4,ze jestto
bardzo,,oszczgdnie" przyznajqca cytacje lista migdzynarodowa; inne dajqzwykle znacznie lepsze
wyniki. N'qcznie 5 artykul6w dr hab. Doroty Dobrowolskiej opublikowanych po habilitacji zacytowane
zostalo do chwili sprawozdania 50 razy.

Natomiast dorobek przed habilitacjq(6 pozycji) cytowany byltqcznie 84 razy. Czpsto
cytowanymi pracami byly te, kt6re ukazaly sig we wiod4cych czasopismach:

Forest Ecology and Management - tu dwie pozycje: fDobrowolska D.1998. Structure of silver fir
(Abies alba Mill.) naturalregeneration in the "Jata" reserve in Poland. For. Ecol. Manage. 110, l/3:
231-247.1- cytowana 32 razy oraz fDobrowolska D., Veblen T.T. 2008. Treefall-gap structure and
regeneration in mixed Abies alba stands in central Poland. For. Ecol. Manage. 255,8:3469-3416.1-
cytowana 21 razy;

Forestry -takhe dwie pozycje: [Dobrowolska D. 2006. Oak natural regeneration and conversion
processes in mixed Scots pine stands. Forestry 19 (5):503-513.] - cytowana 14 ruzy oraz
[Dobrowolska D. 2008. Effect of stand density on oak regeneration in flood plain forests in Lower
Silesia, Poland. Forestry 81(4): 5 11-5231- cytowana 13 razy.

N-qcznieliczba cytowari prac opublikowanych przed- i po habilitacji wynosi 734, alqcznieliczba
cytowafi bez autocytowari - 125. Indeks h (Hirscha) - wynosi 6. Oceniam to jako dobry wynik.

4. Czlonkostwo w redakcjach naukowych
Dr hab. Dorota Dobrowolska w tym punkcie wpisala ,,nie dotyc4,", co rozumie6 naleby, Le nie

jest czlonkiem Zadnej redakcji naukowej. Jednak w dalszej czg$ci ankiety znajduje sip zapis, ze w
okresie 2010 - 2017 pelnila funkcjE Redaktor Naczelnej czasopisma LeSne Prace Badawcze, a w latach
2001-2009 pelnila funkcjg Redaktor dzialowej w tym czasopi5mie . Takile wskazala, Ze jest czlonkiem
redakcji (Editorial Board) w czasopi6mie Forestry (patrz punkt 11.1.2).

II. AktywnoSd naukowa
1) wyst4pienia na krajorvych i mipdzynarodowych konferencjach naukowych.
Opieraj4c sig na dostarczonych przezKandydatkE danych moina stwierdzi6, Le dr hab. Dorota

Dobrowolska w okresie po habilitacji miala32 wyst4pienianakonferencjach naukowych, w tej liczbie
bylo l6 wyst4pieri na konferencjach zagranicznych (trudno rozstrzygnqlktore zkonferencji

4



kraj owych m iaty m i gdzynarodowy charakter). N a podkreS leni
konferencjach IUFRO w 2015, 2016 i 2017 roku, gdzie miala d gch 32
wystqpieri aLw 26 przypadkach byla jedynym lub pierwszym

PowyLsze dane pozwalajQ stwierdzil,2e dr hab. Dorota Dobrowolska jest bardzo aktywnym
naukowcem w zakresie udzialuw konferencjach naukowych, zar6wno kajowych jak i zagraiicznych,
wliczajqc w to te najwaZniejsze w jej specjalno6ci.

2) czlonkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
Dr hab. Dorota Dobrowolska ma lub miatraudziat w pracach 4 czasopism naukowych. Nie mam

pewno6ci, ktote ztych aktywno6ci powinny byt zaliczone w tym punkcie, a kt6re w punkcie I.4, gdzie
m6wi sig o czlonkostwie w redakcjach naukowych. Pewnie do tej kategorii powinnoiy6 zaliczoie jej
czlonkostwo w redakcji (Editorial Board) w czasopiSmie Forestry (wazne czasopismo - urtyXu+y ,i io
punkt6w wg MNiSW) oraz w Le$nych Pracach Badawczych jak6 redaktor nacz^elna,u *"r|Snii;
redaktor dzialowy. Nie zale2nie od tego jak zaliczy sig te aktywno6ci realizo *un" pir"rdr hab. borotq
DobrowolskqnaleLry je traktowad jako kolejny element jej bogatej i zr6anicowanej dzialalnogci
naukowej.

3) Zrealizowane projekty badawcze krajowe, europejskie i inne mipdzynarodowe.
Kandydatka przedstawia 10 projekt6w badawczych, ikt6rych 7 jest zrialiLowanych, jak s4dzi6

molnapo podanych okresach realizacji, a 3 sqaktualnie w rearizacji,c4rliw zasadzienie wchodz4do
tego punktu analizy dzialalnoSci, Wszystkie zaprezentowane projekty !eprojektami krajowymi:jeJen
zNCN(napewnozkonkursu),5zDGLP(zkonkLrsu?)ijedenzPIOS.iylkowjednymzrych-
projekt6w Kandydatka byla kierownikiem, w pozostalych byla gl6wnym wykonawc4 iub wykonawc4.
Te informacje pozostaj4 w sprzecznoSci z zawartymi w innym miejscu stwierdzeniam i realizacji w
charakterze kierownika dwu projekt6w MNiSW (patrz dalej). NiezaleZnie od tych wqtpliwoSci nalely
ttzna6,2e osi4gniEcia dr hab. Doroty Dobrowolskiej w tym zakresie s4do$6 skromne.

4) Kierowanie zespolami badawczymi realizuj4cymi projekty finansowane w drodze
konkurs6w krajowych i zagranicznych

W tym zakresie Kandydatka podaje, 2e jestlbyla kierownikiem dwu projekt6w finansowanych
przez MNiSW. Jeden ztych projekt6w jest ju|zakortczony, a drugijest w trakcie realizacji.Niestety
brak jest jakiejkolwiek informacji o zespolach badawczych, kt6re realizujqte projekty, a nie jest to
samo przez sig zrozumiale, bowiem projekty bywajqrozmaite, nawet jednoosobowe. Zatemna
podstawie tej informacji nie jestem w stanie rozstrzygnq6, c4 w tym punkcie ocena moZe byd
pozytlTina, c4l negatywna.

III. Wsp6lprac z otoczeniem spolecznym i gospodarczym
a) dorobek technologiczny i wsptilpraca z sektorem gospodarczym
Dr hab. Dorota Dobrowolska - jak stwierdza w ankiecie - prowadzi stalq wsp6lpracQ o

charakterze doradztwa z dwoma nadlesnictwami na Mazurach, Karkonoskim Parkiem Narodowym,
dyrekcjamiregionalnymi idyrekcj4generaln4LP w zakresie problematyki restytucji chronionego
gatunku cisa, odnowieri naturalnych i przebudowy drzewostan6w. Trudno oceni6 wagg tej wsp6lpracy.
Bior4c pod uwagE specyfikg jednostki badawczej w kt6rej Kandydatka jest zatrudniona ta wsp6lpraca
wydaje siE doSi ograniczona.

d) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zam6wienie instytucji pubticznych lub
przedsigbiorc6w

Dr hab. Dorota Dobrowolska wymienia tylko jedn4 ekspertyzg, wykonan4 dla Karkonoskiego
Parku Narodowego w okresie po habilitacji. To zaskakuj4co malo jak na specjalistg w dziedzinie nauk
stosowanych.

l) udzial w zespolach eksperckich i konkursowych
Dr hab. Dorota Dobrowolska wymienia w tym punkcie ankiety udzial w Komitecie ds. Wyboru

Projekt6w dla Programu Operacyjnego PL02. Brak mi stosownej wiedzy, aby ocenii t4 aktywnoSi
Kandydatki.

IV. Wsp6lpraca migdzynarodowa
a) staie zagraniczne (wrzzz okresleniem czasu ich trwania)
Dwa kr6tkie staZe w USA przed habilitacj4 oraz miesiEczny stuZ w Austrii po habilitacji skladaj4

siq na stosunkowo skromn4 aktywno66 Kandydatki w tym zakresie.
b) udzial w ocenie projekt6w mipdrynarodowych



Kandydatka uczestniczylaw ocenie projekt6w organizowan ej przez jednostkg (paristwowa?
fundacja?) na Wggrzech.

c) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach migdrynarodowych posiadaj4cych
wsp6lczynnik wptywu impact factor

zypadk6w recenzowan ia prac w czasopismach
h w kraju jaki za granic4(nawet w Afryce). Ta
na liScie sq wysoko punktowane wydawnictwa,
i) oraz Forestry (6). Dowodzito,2e Kandydatka

narodowej.
d) czlonkostwo w mipdzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach bpd4cych zgodnie z

postanowieniami ich statut6w towarzystwami naukowymi.
Odnotowuje IU FRO Deputy Coordinator.
e) udzial w mipdzynarodowych zespolach eksperckich:
Odnotowuje COST Action NNEXT
f) uczestnictwo w programach europejskich i innych mipdzynarodowych
Kandydatka uczestniczy od 1996 do chwili obecnej w prog.ami" COST Action, kt6ry nie jest mi

blilej znany.
g) udzial w migdzynarodowych zespolach badawczych:
Odnotowujg "national programme SIT-4/2015 "MISKOEKOKAITA: Response and plasticity of

different tree species & j uvenile-stage forest communities under impact of climate change and other
environmental stressors" Litwa (od 201 5 r.),bezkomentarza.

V. Osi4gnipcia i dorobek dydaktyczny i popularyzatorski
1. Przeprowadzone lub prowadzone wyklady i seminaria naukowe
Dr hab. Dorota Dobrowolskaprowadzila specjalistyczne wyklady w latach 2009-11 oruz

seminaria w latach 2010-17 w ramach niestacjonarnych studi6w doktoranckich prowadzonych przez
jej macierzyst4 jednostkp - Instytut Badawczy Lesnictwa. Od 2014 roku prowad zi takze wyklaby
(blizej nie sprecyzowane w ankiecie) na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodni czymw
Poznaniu. To skromny dorobek dydaktyczny. Wynika to z zatrudnienia w jednostce badaw czej,
m aj 4c ej b ar dzo o gran i c zo n 4 dzi alal n o 5 i dy dakty czn4.

2. Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegaj4cymi sip o nadanie stopnia doktora
Dr hab. Dorota Dobrowolskabylapromotorem dwu obronionych ju2 rozptaw doktorskich oraz

jednej w nie zakoficzonym jeszcze przewodzie doktorskim. Te osi4gnigcia spelniaj4jeden z
wymienionych w ustawie warunk6w nadania tytulu profesora (patrzdalej).

3. Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym:
Kandydatka prezentuje w tym zakresie skromny dorobek - dwie niewielkie publikacje w Lesie

Polskim oraz nieco wigksz4w PostEpy Techniki w Lesnictwie.
5. Aktywny udzial w imprezach popularyzuj4cych naukp, kulturp oraz sztukp
Kandydatka zamie6cila w tym punkcie az 11 aktywno6ci, z kt6rych zdecydowana wipkszoSi

wprowadzonalut zostala prawdopodobnie przez pomylkg, bowiem nie odpowiada zakresowi tego
kryterium oceny. lmprezami popularyzuj4cymi naukp nie s4(sprawozdawane juZ wcze6niej) udzialy w
konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, nie s4 nimi r6wniez narady w DGLP lub
doradztwo nadleSnictwom, nie sqtakLe wczesniej wymieniane zajEciadydaktyczne. Trudno takle jako
aktywny udzial w imprezach popularyzuj4cych naukg tzna6 wywtad dla czasopisma. Z tej listy, jako
popularno-naukowe traktowane byi mo2e jedynie prowadzenie wyklad6w dla dzieci i mlodzieiry w
Festiwalach Nauki w latach 1998-2003,tj. przed habilitacj4.

VI. Otrzymane nagrody orazwyr6Znienia za osi4gnipcia naukowe, dydaktyczne i
artystyczne

Kandydatka Dorota Dobrowolska otrzymala szereg nagr6d Dyrektora IBL II i III stopnia, w tym 3

przed habilitacja" a 6 po niej. Wipkszo6d tych nagr6d przyznanazostala jako wyr6znienie zaznaczqsy
dorobek publikacyjny, afiliowany w IBL. To efekt budz4cej tznanie wysokiej aktywno6ci dr hab,
Doroty Dobrowolskiej w dziedzinie publikowania artykul6w naukowych w punktowanych
czasopismach, co wykazywalem WZei. Warta zauwa2eniajest nagroda zespolowa Ministra
Srodowiska za szczeg6lne osi4gnigcia naukowo-b adawcze za prace pt. ,,Restytucja jodty pospolitej w
Karkonoskim Parku Narodowym" 2009 r., zlym 2e wynikala onaz dziahalno$ci przed habilitacj4.
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Podsumowuj qc analizg czy dr hab. Dorota Dobrowolska ubiegaj4ca siE o nadanie tlrtulu profesorap iqcia naukowe znacznie przekraczajqce wymagania stawiane w postqtrtowaniuh stwierdzam co nastppuje
osi4gniEcia naukowe dr hab. Doroty Dobrowolskiej szczeg6lnie wysoko oceniam w zakresie:o publikacje naukowe w czasopismach krajowych i miEd u liczne publikacje w

dobrych czasopismach naukowych,takzetych wysok-o kt6rych niekt6re sq
zauwa1ane przezinnych autor6w, co owocuje dobrym no6ci;. wyst4pienia naukowych _ uA"ju+i referatynalicznych, i zagranicznych, co Swiadczyo
duZej aktyw blisko glOwnycir nurt6w badari
naukowych

' recenzowanie prac publikowanych w czasopismach migdzynarodowych posiadaj4cych
wsp6lczynnik wplywu impact factor - bardzo liczne recen zje dla 

"ruropi*r 
naukowych, takze

tych o wysokim IF, co 6wiadczy o uznaniu migdzynarodowym;
o tdzial w redagowaniu czasopism naukowych.
Istotne niedostatki w dorobku naukowym dr hab. Doroty Dobrowolskiej widzg w:
' braku, cho6by jednej, wlasnej monografii naukowej lub znaczqcego udzialu w duZym

opracowan i u o podobnym char akter ze - to bardzo obniLa ooeng.
W mniejszym stopniu oceng obniza:
. slaby dorobek dydaktyczny lub popularyzatorski;
o niewielka (niejasna) rola jako kierownika zespol6w badawczych , realizujqcych projekty

naukowe;
o niewiele ekspertyz dla potrzeb praktyki.
Bior4c pod uwagp osi4gnigcia i niedostatki jestem przekonany, Le duLy dorobek dr hab. Doroty

Dobrowolskiej w zakresie artykul6w naukowych powinien byd decyduj4cym elementem dla
pozytywnej ocenyjej dorobku naukowego. Jestem przekonany,2e dorobek tenznacznieprzekraczate
wymagania jakie mogtyby by6 postawione dla uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
zatem spelnia jeden z warunk6w postawionych w ustawie (art.26.1.1) dla uzyskania tytulu profesoia.

Ad. punkt 2) Cry osoba ubiegaj4ca sig o nadanie tytulu profesorap osiada doiwiadczenie w
kierowaniu zespolami badawczymi realizujqcymi projekty Jinansowane w tlrodze konkursdw
kraiowych lub zagranicznych lub odbyla state naukowe w instytucjach naukowych, w tym
zagranicznych, lub prowadzila prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

Spelnienie tego kryterium jest mo2liwe przez osobq ubiegaj4ca siq o nadanie tytulu natrzy
sposoby. Z zamieszczonych w Ankiecie oceny osi4gniE6 naukowych informacji wynika, Le dr hab.
Dorota Dobrowolska dwukrotnie kierowala zespolami badawczymi realizuj4cymi projekty
finansowane przez MNiSW (granty) przydzielane w drodze konkurs6w. Blihszacharakterystyka tych
projekt6w pozatytulem i okresem wykonywania nie jest mi znana(liczbawykonawc6w, bud2et itp),
tym nie mniej stwierdzic mohna, ze wedle pierwszej z moZliwoSci warunek ustawowy jest by6 moze
spelniony, cho6 nie ma co do tego pewnoSci. fKierowane projekty: Mo2liwoSci wykorzystania
odnowienia naturalnego dpbu w przebudowie drzewostan6w sosnowych - rola ptak6w w procesie
odnowienia lasu (240110), MNiSW, (2013-2015). Struktura drzewostan6w mieszanych zudziaNem
jodly w lasach gospodarczych i rezerwatach przyrody na terenie LKP Lasy Janowskie (210123).
MNiSW (2017-2019).1

OdnoSnie wspomnianego w ustawie kryterium odbycia staZu naukowego trudno jestzajq6
stanowisko, bowiem Ustawodawca nie okre6lil czy dotyczy to okresu po habilitacj i, czy calego irycia
naukowego oraz co naleLy rozumied pod nazwq sta2u. Dr hab. Dorota Dobrowolska w swoim
autoreferacie stwierdza: ,,Od 2014 roku biorq udzial w kolejnym programie COST Action FPI403
NNEXT (Non-native tree speciesfor Europeanforests - experiences, rislcs and opportunities), w
kt6rym, iakw poprzednich latach, jestem czlonkiern Management Committee. W ramach projektu
bylam na miesiqcznym stypendium (Short Term Scientific Mission) w BOKU w Wiedniu." Wediug
mojej opinii spelnia to kryterium zamieszczone w ustawie.

Mam takZe w4tpliwo$ci jak odpowiedzie1 na pytanie, czy ,,prowadzila prace naukowe w
instytucjach naukowych, w tym zagranicznych" o osobie, kt6raprzezca{e prawie Zycie zawodowo



. Rozumiejqc ten zapis bezpoSrednio nale4,
e prace badawcze prowadzi przy bardzo szerokim

dowymi (IUFRO) i instytucjam i zagranicznymi.
gg stwierdzi6, Le dr hab. Dorota Dobrowolska
.1.2).

. Ad' punkt 3.) Czyosoba ubiegaj4ca sip o nadanie tytulu profesorap osiada osiqgnigcia w
opiece naukowej - uczestniczyla co najmniej:

a) raz w charakterze promotoraw przewodzie doktorskim zakoriczonym nadaniem stopnia
oraz

b) raz w charakterze promotora odzie czonym
nadaniem stopnia lub uczestniczy w w otw
doktorskim. oraz

c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie
hab i I il acyj ny m lub w p o s t qp ow an iu hab il it aiyl ny m.......

Stwierdzam ,2e dr hab. Dorota Dobrowolska calkowicie spelnia postawione w tym punkcie
kryteria bowiem:

a) dwukrotnie uczestniczyla w charakterze promotora w zakofczonym przewodzie
doktorskim fpracy mgr in2. Olgi Orman obronionej 25.0g.2014 r. przed Rad'4 Wydzialu
LeSnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kollqtaja w Krakowie; pra"y mgi inz. Roberta
Krawczyka obronionej 25 .05 .2017 r. przed Rad4 Naukbwq Instlrtutu Badawczego Le$nictwa.l;

b) uczestnic4z aktualnie w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim
[mgr' inZ' Maliusza Kapsy wszczEtym 4J22014 r. przezRadg irlaukowq Instlrtutu
Badawczego Le6nictwa] ;

c) uczestniczylaw chankterze recenzenta w pipciu przewodach doktorskich i pipciu
habilitacyjnych.

Stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytulu profesora

Na podstawie przeprowadzonej analizy dostarczonych dokument6w ipublikacjinaukowych
nabralem przekonania, 2e dr hab. Dorota Dobrowolska spelnia warunki jakie w ustawie postawiono
dla ubiegania sig o nadanie tldulu profesora. Wobec tego opiniujg po4rtywnie poparcie przez Radg
Naukow4Instytutu Badawczego Lesnictwa wniosku dr hab. Doroty Dobrowolskiej o nadanie jej tego
[4ulu.


