ZATWIERDZAM

STATUT
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
Rozdział

I

Przepisy ogólne

§ 1.
1.

Instytut badawczy o nazwie „Instytut Ochrony
Badawczy", zwany dalej „Instytutem", jest
wyodrębnioną

pod

względem

Roślin

-

Państwowy

Instytut

państwową jednostką organizacyjną ,

organizacyjnym

prawnym ,

i

ekonomiczno-

finansowym , która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane
na ich
2.

wdrożenie

Instytut

działa

1) ustawy

i zastosowanie w praktyce .

na podstawie:
z

dnia

30

kwietnia

(Dz. U. z 2016 r. poz. 371 , z
2)

uchwały

Nr 33 Prezydium

późn .
Rządu

201 O r.

o

badawczych

instytutach

zm .), zwanej dalej

„ ustawą";

z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie

reorganizacji nauki rolniczej (PRz. 59/51) ;
3)

rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie

nadania Instytutowi Ochrony

Roślin

w Poznaniu statusu

instytutu badawczego (Dz. U. poz. 403) ;
4) niniejszego Statutu.
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państwowego

§ 2.

Instytutu jest miasto

Poznań.

1.

Siedzibą

2.

Instytut posiada status

3.

Instytut

może tworzyć

jednostki terenowe.

4.

Instytut

może używać

skróconych nazw: IOR -

państwowego

instytutu badawczego .

Roślin

PIB oraz Instytut Ochrony

- PIB.
5.

Instytut posiada

osobowość prawną.

wa .
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnict
naukowy Instytutu
7. Minister właściwy do spraw nauki ocenia poziom
rozwojowych oraz
i jakość prowadzonych w nim badań naukowych i prac

6.

Instytutu z zadaniami wskazanymi w ustawie.
nkiem
Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizeru
.
Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku

zgodność działalności

8.

godła

§ 3.
1.

działania

Przedmiotem

1) prowadzenie

Instytutu jest:

badań

naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

i

płodów

roślin

agrofagów dla

szkodliwości

a) biologii , ekologii i

uprawnych

rolnych wraz z doskonaleniem metod prowadzenia

badań

naukowych i prac rozwojowych ,
b) sygnalizacji i oceny
c)

odporności roślin

szkodliwości

agrofagów

roślin

uprawnych ,

na agrofagi oraz agrofagów na

środki

ochrony

roślin ,

zapobiegania

d iag nastycznych

metod

d) opracowywania

rozprzestrzenianiu

się

sposobów

oraz

i zwalczania organizmów

kwarantannowych i inwazyjnych ,
e)

bioróżnorodności

mikroorganizmów

chorobotwórczych

roślin

uprawnych ,
f)

tworzenia programów i metodyk ochrony roślin (w
programów i metodyk integrowanej ochrony roślin) ,

g) prowadzenia

badań

w zakresie techniki ochrony
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szczególności

roślin ,

roślin

h) opracowywania metod szacowania strat w plonach

uprawnych

powodowanych przez agrofagi oraz oceny efektów ekonomicznych
różnych

i)

roślin ,
środków

analityki

prowadzenia prac z dziedziny fizykochemii
ochrony

j)

systemów ochrony

roślin ,

opracowywania i doskonalenia metod analizy substancji czynnych i
form

użytkowych środków
skażeń

k) pestycydowych

i

ochrony

roślin ,

zagrożeń środowiskowych

oraz sposobów

ich likwidacji,
I)

opracowywania i doskonalenia metod analitycznych dla celów
środków

pozostałości

oznaczania

roślinnego ,

pochodzenia

ochrony

w produktach
ich

paszach

wodzie ,

glebie ,

w

roślin

komponentach ,
m) oceny

pozostałości środków

badań

n) prowadzenia
i jakością

ochrony

roślin

w wodzie i glebie,

związanych

i analiz

z

bezpieczeństwem

żywności ,

o) prognozowania i oceny skutków zmian w przepisach prawnych
związanych

środków

z dopuszczeniem

roślin

ochrony

do obrotu

i stosowania ,
p) oceny
roślin

skuteczności działania

i

fitotoksyczności środków

przed ich dopuszczeniem do obrotu i stosowania ,

q) oceny skutków chemizacji rolnictwa i jej
r) opracowywania metod badania ryzyka
środków

ochrony

s) oceny ryzyka
t)

ochrony

wpływu

na agrocenozy,

związanego

ze stosowaniem

roślin ,

związanego

ze stosowaniem

kwalifikowania oraz prowadzenia wykazu

środków

środków

ochrony

ochrony

roślin ,

roślin

do

stosowania w rolnictwie ekologicznym ,
u) opracowywania
w ochronie

wprowadzania

rozwiązań

roślin ,

v) prowadzenia prac oraz

badań

przyrodniczych i technicznych
2) przystosowywanie

innowacyjnych

badań

naukowych w dziedzinie innych nauk
związanych

z

ochroną roślin ;

naukowych i prac rozwojowych do potrzeb

praktyki;
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3)
2.

W

wdrażanie

związku

Instytutu

wyników

badań

prowadzoną

z

naukowych i prac rozwojowych .

działalnością

podstawową

działania

do zakresu

należy:
badań

1) upowszechnianie wyników
badań

2) wykonywanie

i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz
badań

w zakresie prowadzonych
3) opracowywanie
w kraju i za
światowej

ocen

granicą

naukowych i prac rozwojowych ;

naukowych i prac rozwojowych ;

dotyczących

stanu

i

ochrony

działalności

roślin

osiągnięć

oraz w zakresie wykorzystywania w kraju

nauki i techniki w dziedzinie ochrony

4) prowadzenie

rozwoju

roślin ;

normalizacyjnej i unifikacyjnej z zakresu ochrony

roślin;

5) prowadzenie i rozwijanie baz danych

związanych

z przedmiotem

działania

Instytutu ;
6) prowadzenie

działalności

i ekonomicznej,

wynalazczości

i intelektualnej , a także
7) wytwarzanie

w zakresie informacji naukowej, technicznej

w

oraz ochrony

przemysłowej

wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw ;

związku

z

prowadzonymi

i pracami rozwojowymi aparatury,
oraz

własności

prowadzenie walidacji

badaniami

urządzeń , materiałów

metod

naukowymi

i innych wyrobów

badawczych , pomiarowych

oraz

kalibracji aparatury;
8) prowadzenie

działalności

związanej

wydawniczej

z

prowadzonymi

badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi ;
9) prowadzenie biblioteki ;
1O) tworzenie warunków dla rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej ;
11) prowadzenie i uczestniczenie w krajowych i

międzynarodowych

projektach

badawczych ;
12)

nawiązywanie
ośrodkami

i prowadzenie

współpracy

międzynarodowymi

naukowymi i badawczymi ;

13) prowadzenie doradztwa technicznego
ochrony

z krajowymi i

organizacyjnego w zakresie

roślin;

14) prowadzenie

działalności

w zakresie

obsługi

konferencji , seminariów,

sympozjów oraz innych form upowszechniania wiedzy.
3. Instytut, poza zadaniami , o których mowa w ust. 1 i 2, może :
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1)

realizować

Instytutu

dla

ustalone

zadania

Radę

przez

Ministrów

w programach wieloletnich ustanawianych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 , z
2)

późn.

prowadzić

zm.) ;

studia podyplomowe i doktoranckie

związane

z prowadzonymi

przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi ;
3)

prowadzić

kształcenia ,

inne formy

w tym szkolenia i kursy

dokształcające .

§ 4.

1.

Instytut

prowadzić

może

w zakresie

określonym

inną ,

działalność

zgodnie z

niż

rozporządzen i em

grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
1885 i z 2009 r. poz. 489) w
2.

Działalność ,

załączniku

Rady Ministrów z dnia 24

Działalności

(PKO) (Dz. U. poz.

do Statutu .

o której mowa w ust. 1, jest

finansowym i rachunkowym z

wymieniona w § 3 Statutu ,

działalności ,

wyodrębniona

pod

względem

o której mowa w § 3 Statutu ,

i prowadzona jest przez komórki organizacyjne , zgodnie z zakresem ich
określonych

w regulaminie organizacyjnym Instytutu .

Rozdział

li

Organy Instytutu
§ 5.

1.

2.

Organami Instytutu

są:

1)

Dyrektor;

2)

Rada Naukowa.

Uprawnienia i

obowiązki

organów Instytutu reguluje ustawa .

§ 6.

1.

Rada Naukowa liczy 30
1)

członków ,

w tym:

15 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu ;
5

zadań ,

2)

niebędących

15 osób

2. Rada Naukowa
3.

Udział

działa

pracownikami Instytutu.

na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

w posiedzeniach Rady Naukowej jest

komunikacji

elektronicznej .

teleinformatycznego jest

możliwy

Głosowanie

możliwe ,

jeżeli

za

za

pośrednictwem środków

pośrednictwem

systemu

system ten zapewnia zachowanie

tajności głosowania .

§ 7.

Pracownicy, o których mowa w§ 6 ust. 1 pkt 1:
1)

posiadający stopień
wchodzą

2)

w

skład

nieposiadający

naukowy doktora habilitowanego albo

tytuł

naukowy,

Rady Naukowej w liczbie 11 ;

stopnia naukowego doktora habilitowanego albo

naukowego, wchodzą w

skład

tytułu

Rady Naukowej w liczbie 4.

Rozdział

Ili

Organizacja Instytutu
§ 8.

1. Dyrektor

powołuje:

1) sekretarza naukowego Instytutu ;
2)
2.

kolegium .

Powołując
skład

organ , o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Dyrektor

określi

jego

nazwę ,

osobowy, zadania oraz tryb pracy.

§ 9.

Zasady

zatrudniania

i kwalifikacje

pracowników

Instytutu ,

określają:

1) ustawa ;
2)

zakładowy układ

3) regulamin pracy

zbiorowy pracy;
obowiązujący

w Instytucie.
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ich

uprawnienia ,

obowiązki

§ 10.

1.

Zatrudnianie pracownika naukowego w Instytucie jest poprzedzone konkursem .

2.

Konkurs

3.

W informacji o konkursie podaje

ogłasza

Dyrektor.
się

w

szczególności : nazwę

konkurs dotyczy, wymagania formalne ,
powinien

złożyć ,

termin

składania

stanowiska , którego

dokumentów, które kandydat

listę

dokumentów oraz

skład

komisji konkursowej.

4. Informacja o konkursie jest publikowana na stronie internetowej Instytutu, na
właściwego

stronie internetowej ministra

do spraw nauki w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim
portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy
naukowców. Termin

zgłaszania

może być

ofert nie

krótszy

niż

14 dni od dnia

zamieszczenia informacji o konkursie na stronie internetowej Instytutu .
5.

Kandydat powinien
Z

kandydatami

przeprowadza
6. Na podstawie
konkursowa
7. Konkurs

złożyć

dokumenty wymienione w informacji o konkursie.

spełniającymi

wymagania

formalne

komisja

konkursowa

rozmowę kwalifikacyjną.

złożonych

dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja

wyłania zwycięzcę

konkursu .

może być nierozstrzygnięty

i w takim wypadku

można ogłosić

nowy

konkurs na dane stanowisko .

Rozdział
Postępowanie

IV

dyscyplinarne

§ 11.

1.

Komisja dyscyplinarna w Instytucie

składa

się

z 3

członków pochodzących

z wyborów.
2. Dyrektor

zarządza

składającą się

wybory do komisji dyscyplinarnej i

z 5

członków będących
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powołuje komisję wyborczą

pracownikami Instytutu , którzy wyrazil i

pisemną

zgodę

na

przewodniczącego

w

komisji

wyborczej ,

oraz

wskazuje

komisji wyborczej .

zasiadające

3. Osoby

zasiadanie

mogą

w komisji wyborczej nie

kandydować

do komisji

dyscyplinarnej .
4. Bierne prawo wyborcze

przysługuje

pełnym

technicznemu , zatrudnionemu w
krócej

niż

rok od dnia

rozpoczęcia

5. Czynne prawo wyborcze

przewodniczącego

pracownikowi naukowemu i badawczo-

pełnym

wymiarze czasu pracy w Instytucie.

zgłaszają

Kandydatury do komisji dyscyplinarnej
do

wymiarze czasu pracy w Instytucie nie

procedury wyboru komisji dyscyplinarnej .

przysługuje

technicznemu , zatrudnionemu w
6.

pracownikowi naukowemu i badawczo-

osoby, o których mowa w ust. 5,

komisji wyborczej, w terminie 14 dni od dnia

zarządzenia

wyborów przez Dyrektora.
7.

Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz
ogłasza

listę

członków

kandydatów na

komisji dyscyplinarnej, co najmniej

7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.
8.

Głosowanie
otrzymają

jest tajne. W

kolejno

zarządza

komisji dyscyplinarnej

wchodzą

kandydaci , którzy

największą liczbę głosów.

9. W przypadku gdy
jednakową

skład

więcej

największą

kandydatów

liczbę

głosów ,

głosowanie

dodatkowe

niż

ma

zostać

wybranych

przewodniczący

spośród

osób które

uzyskało

komisji

wyborczej

uzyskały

jednakową

największą liczbę głosów .

1O. Komisja wyborcza
11 . Dyrektor

ogłasza

sporządza protokół

z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi .

wyniki wyborów.

§ 12.

Strukturę organizacyjną
działania określa

Instytutu

odpowiadającą

jego przedmiotowi i zakresowi

regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora , po

opinii Rady Naukowej oraz

zakładowych

organizacji

§ 13.

8

związkowych.

zasięgnięciu

Traci moc Statut Instytutu Ochrony

Roślin

Państwowego

Instytutu Badawczego

zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn iu 20

październ i ka

Przewodniczący Rady Naukowej

INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN

Państwoweg~2tu Badawczego

Prof.

9

~ as
&.M

2015 r.

Załącznik

Instytutu Ochrony

1.

01.11.Z Uprawa
z wyłączeniem

2.

zbóż ,

Roślin

roślin

Państwowego

-

strączkowych

roślin

do Statutu

Instytutu Badawczego

oleistych na nasiona,

ryżu
włączając

01 .13.Z Uprawa warzyw,

melony oraz uprawa

roślin

korzeniowych

i bulwiastych
Pozostałe

3.

01 .19.Z

uprawy rolne inne

4.

01.42 .Z Chów i hodowla

5.

01.50.Z Uprawy rolne

niż

wieloletnie

pozostałego bydła

połączone

i

bawołów

z chowem i

hodowlą zwierząt (działalność

mieszana)
6.

01 .61 .Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

7.

01 .63.Z

Działalność usługowa następująca

8.

01 .64 .Z Obróbka nasion dla celów

9.

02.1 O.Z Gospodarka

leśna

pozyskiwania produktów
1O. 02.40 .Z
11.

rozmnażania roślin

pozostała

i

po zbiorach

działalność

leśna ,

z

wyłączeniem

leśnych

Działalność usługowa związana

z

leśnictwem

pozostałych

03.22 .Z Chów i hodowla ryb oraz

organizmów wodnych w wodach

śródlądowych

12.

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla

zwierząt

niż

13. 38.11 .Z Zbieranie odpadów innych

gospodarskich

niebezpieczne

14. 38.12 .Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
Działalność związana

15. 39 .00 .Z
związana

16. 46 .21 .Z

z

gospodarką

z

rekultywacją

i

pozostała działalność usługowa

odpadami

Sprzedaż

hurtowa

zboża ,

Sprzedaż

hurtowa

żywych zwierząt

nieprzetworzonego tytoniu , nasion i pasz dla

zwierząt

17.

46.23 .Z

18. 55 .1O.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
19.

56.1 O.Z Restauracje i inne

stałe

20.

68.20.Z

zarządzanie

Wynajem

placówki gastronomiczne
nieruchomościami

dzierżawionymi

21 . 71 .20 .A Badania i analizy
22.

71 .20 .B

Pozostałe

związane

z jakością

żywności

badania i analizy techniczne
10

własnymi

lub

23 . 85 .59 .B

Pozostałe

24 . 85 .60 .Z

Działalność wspomagająca edukacj ę .

pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane
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