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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Podstawę prawną działania Instytutu oraz komórek organizacyjnych określają przepisy: 
1. Ustawa z dnia 30 kwiet nia 2010r. o instytutach badawczych 

(t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 498). 
2. Statut Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego zatwierdzony 

w dniu 24 listopada 2016 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
3. Regulamin Organizacyjny Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu 

Badawczego. 

§2 

Regulamin określa zasady: 
1. Działania Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego 

w Poznaniu, zwanego dalej „Instytutem". 
2. Ramowe zasady organizacji pracy kierownictwa Instytutu, w tym działania Dyrektora, 

Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, Zastępcy Dyrektora ds. 
administracyjno-technicznych i kierowników komórek organizacyjnych. 

3. Zakres działania Oddziału i Terenowych Stacji Doświadczalnych i innych komórek 
organizacyjnych. 

§3 

1. Komórki organizacyjne tworzy, przekształca rozwiązuje Dyrektor Instytutu, po 
zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 

2. Dyrektor Instytutu ustala podporządkowanie komórek organizacyjnych. 
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Il. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA INSTYTUTU 

§4 

Komórkami organizacyjnymi Instytutu są: 
1. Oddział; 

2. Terenowe stacje doświadczalne; 
3. Rolniczy zakład doświadczalny; 

4. Zakłady naukowe; 
5. Zakłady wypełniaj ące obowiązki statutowe; 
6. Pracownie; 
7. Działy; 

8. Zespoły; 

9. Laboratoria; 
10. Samodzielne stanowiska. 

§ 5 

W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1. ZAKŁADY NAUKOWE WYPEŁNIAJĄCE ZADANIA STATUTOWE INSTYTUTU 

1. Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych (EAZ); 
2. Zakład Mykologii (MYK); 
3. Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów (MSA); 
4. Zakład Metod Biologicznych (MB); 
5. Zakład Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska (REOŚ); 
6. Zakład Wirusologii i Bakteriologii (WB); 
7. Zakład Biologii Molekularnej i Biotechnologii (BMB); 
8. Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin (HTOR); 
9. Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin (BPSOR); 
10. Zakład Technologii Cyfrowych w Ochronie Roślin (TCOR). 

2. INNE ZAKŁADY ZWIĄZANE Z WYPEŁNIANIEM OBOWIĄZKÓW STATUTOWYCH 
INSTYTUTU 

1. Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów (CBRA): 
la. Zespół Badania Herbicydów; 
1b. Zespół Badania Fungicydów; 
le. Zespół Badania Zoocydów; 
1d. Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze; 

2. Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów; 
3. Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie 

Zmodyfikowanych; 
4. Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania; 
5. Centrum Kongresowe. 
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3. KOMÓRKI OBSŁUGI OGÓLNEJ I STANOWISKA SAMODZIELNE 

1. Sekretariat Dyrektora: 
la. Asystent Dyrektora; 

2. Dział Spraw Pracowniczych; 
3. Dział Finansowo-Księgowy; 

4. Dział Organizacyjno-Administracyjny: 

5. Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej ; 
6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 
7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 
8. Specjalista ds. Zamówień Publicznych; 
9. Specjalista ds. Obronnych; 
10. Kancelaria Informacji Niejawnych; 

11. Pełnomocnik ds. Integrowanej Ochrony Roślin i Wdrożeń; 
12. Pełnomocnik ds. Programu Wieloletniego; 
13. Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej; 
14. Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Biologicznego; 
15. Pełnomocnik ds. Gospodarki Odpadami; 
16. Dział Informatyki. 

4. ODDZIAŁ SOŚNICOWICE 

1. Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin (BSSOR); 
2. Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin (LBJSOR); 
3. Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin (LBPSOR); 
4. Dział Administracyjno-Gospodarczy; 
5. Zespół Informatyki i Analiz Branżowych. 

5. TERENOWE STACJE DOŚWIADCZALNE 

1. Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku: 
a) Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz (LBBZP); 

2. Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie; 
3. Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu. 

6. ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W WINNEJ GÓRZE 

1. Ośrodek Hodowli Zwierzyny. 

III. ZASADY KIEROWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§6 

1. Działalnością Instytutu kieruje Dyrektor przy współudziale Zastępcy Dyrektora ds. 
naukowo-badawczych, Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-technicznych, Rady 



Naukowej oraz kierowników komórek organizacyjnych. 
2. Dyrektor Instytutu kieruje działalnością Instytutu w oparciu o obowiązujące 

przepisy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. 
3. Dyrektor reprezentuje Instytut na zewnątrz i jest upoważniony do składania w jego 

imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych . 
4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Instytutu. 
5. Dyrektor może powołać Kolegium, Radę Młodych i inne jako organy opiniodawczo

doradcze Dyrektora Instytutu. 
6. Dyrektor może powołać Sekretarza Naukowego. 

§7 

Do zadań Dyrektora Instytutu - oprócz kompetencji powierzonych mu przez ustawę 
o instytutach badawczych - należy realizacja planów działalnoś ci Instytutu oraz 
kierowanie Instytutem, a w szczególności : 

1. Kierowanie organizacją badań naukowych, zatwierdzanie planu bada{1 naukowych i 
programu rozwoju kadry naukowej; 

2. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań w zakresie badań naukowych 
i rozwoju kadry naukowej; 

3. Dysponowanie środkami materialnymi Instytutu; 
4. Kierowanie polityką kadrową, przeprowadzanie okresowej oceny pracy komórek 

organizacyjnych Instytutu; 
5. Nadzorowanie prawidłowej polityki finansowej; 
6. Nadzorowanie decyzji podejmowanych przez komórki organizacyjne pod względem 

ich zgodności z prawem, interesem publicznym oraz podstawowymi zadaniami 
Instytutu; 

7. Nadzór nad całością działań komercyjnych i innych; 
8. Powoływanie komisji lub zespołów o charakterze stałym lub okresowym do 

rozwiązywania poszczególnych problemów; 
9. Nadzorowanie dyscypliny pracy w Instytucie; 
10. Kierowanie pracami komórek organizacyjnych bezpośrednio jemu 

podporządkowanych i samodzielnych stanowisk; 
11. Kierowanie działalnością w stanie stałej gotowości obronnej pa{1stwa, jak też w 

przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej; 
12. Udzielanie pełnomocnictw do realizacji określonych zadań. 

§8 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWO-BADAWCZYCH 

1. Zastępca Dyrektora ds. naukowo-badawczych podlega bezpośrednio Dyrektorowi 
Instytutu i współuczestniczy w kierowaniu Instytutem w ramach posiadanych 
uprawnień. 

2. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych należy planowanie, 
organizacja i kontrola w zakresie kształtowania działalności naukowej Instytutu, 
a w szczególności : 
1) Kierowanie Instytutem podczas nieobecności Dyrektora Instytutu; 
2) Nadzór nad badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w Instytucie; 
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3) Współpraca z organem nadzorującym i pozostałymi; 
4) Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą; 
5) Upowszechnianie osiągnięć naukowych Instytutu; 
6) Podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i zaopatrzenia w aparaturę 

naukowo-badawczą związanych z działalnością badawczą i rozwojową 

Instytutu; 

7) Nadzór nad działalnością naukowo-badawczą w Zakładach naukowych w 
Poznaniu oraz Oddziale i Terenowych Stacjach Doświadczalnych Instytutu; 

8) Koordynacja działalności komisji i zespołów opiniodawczych; 
9) Koordynacja prac komórek organizacyjnych bezpośrednio mu 

podporządkowanych, a także nadzór i kontrola nad ich działalnością. 

ila 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH 

1. Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych podlega bezpośrednio 
Dyrektorowi Instytutu i kieruje działalnością bezpośrednio podporządkowanych mu 
komórek organizacyjnych. 

2. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-technicznych należy w 
szczególności: 

1) Kierowanie Instytutem podczas nieobecności Dyrektora Instytutu i Zastępcy 
Dyrektora ds. naukowo-badawczych w ramach posiadanych uprawnień i 
udzielonych pełnomocnictw; 

2) Współpraca z organem nadzorującym i pozostałymi; 
3) Koordynacja prac komórek organizacyjnych bezpośrednio mu 

podporządkowanych; 
4) Współdziałanie z Zastępcą Dyrektora ds. naukowo-badawczych w prowadzeniu 

spraw administracyjnych, organizacyjnych i technicznych Instytutu w zakresie 
dotyczącym inwestycji i zaopatrzenia w aparaturę naukowo-badawczą 
związanych z działalnością badawczą i rozwojową Instytutu; 

5) Nadzór nad całością działań gospodarczych i remontowych zgodnie z wytycznymi 
Dyrektora Instytutu; 

6) Prowadzenie nadzoru procedur związanych z realizacją zamówień publicznych; 
7) Nadzór nad realizacją zadań w zakresie administracji budynków, prowadzenia 

gospodarki materiałowej i energetycznej, eksploatacji infrastruktury technicznej i 
informatycznej, transportu i logistyki, ochrony środowiska, bhp oraz ochrony 
przeciwpożarowej a także usług cyfrowych; 

8) Sporządzanie analiz i planów w zakresie inwestycji i zaopatrzenia w aparaturę 
naukowo-badawczą; 

9) Sporządzanie analiz i przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki 
nieruchomościami oraz nadzór nad wymaganą przepisami prawa dokumentacją i 
sprawozdawczością w nadzorowanych działach. 

§9 
SEKRETARZ NAUKOWY 

1. Sekretarz Naukowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu i współpracuje z 
nim i Zastępcą Dyrektora ds. naukowo-badawczych w sprawach związanych z 
działalnością naukową Instytutu. 
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2. Do obowiązków Sekretarza Naukowego należy w szczególności: 

1) Przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych z działalności 

naukowej Instytutu; 
2) Wspólny z Dyrektorem Instytutu i Zastępcą Dyrektora ds. naukowo

badawczych, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do ewaluacji jakości 

działalności naukowej Instytutu; 

3) Utrzymywanie stałego kontaktu z odpowiednimi komórkami w jednostkach 

nadrzędnych w sprawach dotyczących działalności naukowej Instytutu; 

4) Wspólne z Dyrektorem i Zastępcą ds. naukowo-badawczych, opracowanie 

oraz upowszechnianie zasad przeprowadzania procedur związanych z 

awansami naukowymi; 
5) Prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z karierą naukową 

pracowników Instytutu - zdobywaniem stopni i tytułów naukowych; 

6) Nadzór nad aktualną zawartością merytoryczną strony internetowej 

Instytutu, w odniesieniu do danych związanych z działalnością naukową 

jednostki ( doktoraty, habilitacje). 

§ 10 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu. 

2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy prowadzenie rachunkowości 

jednostki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

ustawą o rachunkowości, a w szczególności: 

1) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 

2) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych; 

3) Planowanie środków finansowych działalności Instytutu; 

4) Tworzenie planów finansowych Instytutu; 

5) Sporządzanie sprawozdań finansowych Instytutu; 

6) Dokonywane symulacji finansowych i przygotowanie miesięcznych raportów 

finansowych; 
7) Nadzorowanie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników 

oraz zobowiązań publiczno-prawnych ZUS; 

8) Nadzór nad prawidłową wyceną majątku Instytutu poprzez prowadzenie 

właściwych ewidencj i i okresowe zarządzanie inwentaryzacji tego majątku; 

9) Nadzór nad pracownikami Działu Finansowo-Księgowego; 

10) Nadzór nad wykonywaniem rocznych planów finansowych. 

§ 11 
KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH INSTYTUTU 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za całokształt 

działalności kierowanej przez nich komórki oraz pełnią nadzór nad mieniem 

powierzonym poszczególnym pracownikom w danej komórce organizacyjnej. 

2. Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności: 

1) Planowanie zadań i organizacja ich wykonania; 
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2) Dokonywanie ocen pracy pracowników oraz przedstawianie Dyrektorowi 
wniosków o awanse, przeszeregowania, nagrody i kary; 

3) Umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnych 
z działalnością Instytutu; 

4) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, stosownie do zakresu 
działania tych komórek; 

5) Inicjowanie i wskazywanie sposobów realizacji zadań oraz podejmowanie 
decyzji wynikających z zakresu czynności komórki organizacyjnej, w 
granicach upoważnień udzielonych przez przełożonych; 

6) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórki terminowego 
załatwiania spraw; 

7) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia; 

8) Racjonalne gospodarowanie środkami; 
9) Sprawdzanie wydatkowanych kosztów tematów naukowo-badawczych 

i podległych komórek organizacyjnych; 
10) Dbałość o stan majątkowy komórki; 
11) Pełnienie nadzoru nad sprawami administracyjno-finansowymi; 
12) Uzgadnianie z Dyrektorem podejmowanej w jednostce tematyki badawczej; 
13) Kierowanie działalnością podległej komórki organizacyjnej w stanie stałej 

gotowości obronnej państwa, jak też w przypadku wprowadzenia wyższych 
stanów gotowości obronnej; 

14) Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań; 
15) Terminowe wykonywanie wymaganych sprawozdań z działalności jednostki. 

§ 12 

1. Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności kierowników komórek 
organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w komórkach 
organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych lub 
Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-technicznych ustala i parafuje Zastępca 
Dyrektora, któremu podlega dany pracownik, a podpisuje Dyrektor Instytutu. 

2. Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników komórek 
organizacyjnych ustalają kierownicy nadzorujący daną komórką (w porozumieniu 
z Zastępcą Dyrektora, któremu podporządkowana jest dana komórka 
organizacyjna), a podpisuje Dyrektor Instytutu. 

§ 13 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych są upoważnieni do zlecania podległym 
pracownikom doraźnych prac, nieprzewidzianych w szczegółowych zakresach 
czynności. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są na bieżąco aktualizować 
zakresy czynności podległych pracowników. 

§ 14 

1. Podstawowym zadaniem wszystkich kierowników komórek organizacyjnych jest 
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wywiązanie się z nałożonych zadań poprzez organizację i koordynację pracy oraz 
ich nadzór. 

2. Decyzje i polecenia mogą być wydawane komórkom organizacyjnym 
i samodzielnym pracownikom wyłącznie przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora 
ds. naukowo-badawczych albo Zastępcę Dyrektora ds. administracyjno
technicznych w ramach posiadanych uprawnień i udzielonych pełnomocnictw. 

3. Dyrektor może upoważnić kierowników lub pracowników na samodzielnych 
stanowiskach pracy do podejmowania w jego imieniu określonych decyzji lub 
wydawania poleceń. 

§ 15 

Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do wykonywania kontroli 
wewnętrznej (funkcjonalnej) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 16 

Do obowiązków pracownika naukowego należy realizacja zadań statutowych Instytutu, 
w szczególności poprzez: 

1) Twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów 
naukowych; 

2) Pozyskiwanie i realizowanie grantów i projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych; 

3) Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; 
4) Podnoszenie swoich kwalifikacji; 
5) Upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w 

życiu naukowym; 
6) Kształcenie kadry naukowej; 
7) Udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzeniem badań 

naukowych lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną. 

§ 17 

Do obowiązków pracownika badawczo-technicznego należy realizacja zadań statutowych 
Instytutu, w szczególności poprzez: 

1) Współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych realizowanych 
przez Instytut; 

2) Przystosowanie rezultatów bada11 do potrzeb praktyki; 
3) Prowadzenie prac w dziedzinie projektów, konstrukcji, technologii, organizacji 

i udział we wprowadzaniu ich do praktyki; 
4) Prowadzenie prac doświadczalnych; 
5) Prowadzenie prac związanych z ochroną własności przemysłowej; praw 

autorskich i wynalazczości; 
6) Uczestniczenie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością, o której 

mowa w pkt 1-4. 

§18 

1. Pracownicy Instytutu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej i nie 
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posiadają uprawnień do udostępniania materiałów i udzielania info rmacji 

jednostkom i osobom spoza Instytutu. 

2. Zgody na udzielanie informacji stanowiącej tajemnicę służbową udziela Dyrektor 

w oparci u o odrębne przepisy. 

§ 19 

1. Podpisywanie korespondencji i sprawozdawczości oraz innych dokumentów należy 

do uprawnień Dyrektora. 
2. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora ds. naukowo-badawczych, 

kierowników komórek organizacyjnych, pracowników na samodzielnych 

stanowiskach pracy lub poszczególnych pracowników Instytutu do podpisywania 

określonych pism, sprawozdań oraz dokumentów. 

3. Podpisywanie pism oraz dokumentów odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami 

dotyczącymi obiegu dokumentów. 

§ 20 

Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń w zakresie praw 

majątkowych Dyrektor może ustanowić pełnomocników. 
obowiązków 

§ 21 

1. Wszystkie pisma i dokumenty podpisywane przez Dyrektora lub osoby 

upoważnione winne być parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej 

i pracownika sporządzającego. 
2. Kopię pisma z parafą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostawią się 

w aktach Instytutu. 
3. Uzgodnienia z Radcą Prawnym i parafowania wymagają dokumenty: 

a) umowy nietypowe i wzory umów typowych, projekty zarządzeń, instrukcji, 

regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych, 

b) pisma kierowane do organów ścigania lub innych organów orzekających, 

c) dokumenty dotyczące stosunków majątkowych Instytutu, 

d) wnioski o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, a także pisma 

i dokumenty dotyczące nabycia nieruchomości. 

4. Adnotacja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest wymagana, jeżeli 

do akt sprawy dołączona jest pisemna opinia radcy prawnego. 
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IV. ZAKŁADY NAUKOWE 

§ 22 

1. Zakłady naukowe podlegają Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora ds. naukowo -

badawczych zgodnie z ustalonym schematem organizacyjnym Instytutu stanowiącym 

załącznik do regulaminu. 
2. Do podstawowych zadań Zakładów należy: 

1) Prawidłowa i terminowa realizacja zaplanowanych i zatwierdzonych 

tematów naukowych oraz terminowe przygotowywanie sprawozdań 

i opracowa11 wynikających z realizowanych tematów; 

2) Prowadzenie wymaganej dokumentacji wraz z bieżącą kontrolą wydatków 

w stosunku do zaplanowanych kosztów; 
3) Stałe śledzenie literatury polskiej i światowej oraz potrzeb nauki i praktyki 

w zakresie ochrony roślin; 
4) Zgłaszanie, na podstawie przygotowanych metodyk, tematów naukowych 

do planów badań Instytutu (w szczególności programu wieloletniego 

i tematów statutowych); 
5) Opracowywanie i publikowanie uzyskanych wyników badań 

w czasopismach naukowych i popularno-naukowych o zasięgu krajowym 

i zagranicznym; 
6) Udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzeniem 

badań naukowych lub pracami rozwojowymi oraz działalności 

dydaktycznej; 
7) Współpraca z Zakładem Transferu Wiedzy i Upowszechniania w zakresie 

planowania naukowego, wdrożeń i upowszechnień, udziału w szkoleniach 

i poradnictwie oraz działalności wydawniczej; 

8) Aktywność w pozyskiwaniu grantów krajowych i międzynarodowych; 

9) Dążenie do prawidłowego rozwoju naukowego kadry naukowej; 

10) Dbałość o powierzone mienie; 
11) Dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 
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§ 23 

ZAKRESY DZIAŁANIA ZAKŁADÓW NAUKOWYCH 

1. ZAKŁAD ENTOMOLOGII I AGROFAGÓW ZWIERZĘCYCH (EAZ) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, 
a do zakresu działania należy w szczególności : 

1) Badania biologii, ekologii, etologii i szkodliwości agrofagów zwierzęcych; 
2) Opracowywanie metod zapobiegania szkodom powodowanym przez agrofagi 

zwierzęce; 
3) Badania podatności roślin na żerowanie i uszkodzenia przez agrofagi zwierzęce; 
4) Badanie odporności owadów i innych zwierząt na środki ochrony roślin; 
5) Opracowywanie metod diagnostycznych oraz sposobów zapobiegania 

rozprzestrzeniania się agrofagów zwierzęcych i ich odporności na środki 
ochrony roślin; 

6) Wpływ zmian środowiskowych na rozprzestrzenianie się agrofagów, w tym 
wektorów patogenów i nabywanie przez nie odporności; 

7) Wpływ środków ochrony roślin, zmian klimatycznych i innych czynników na 
owady pożyteczne; 

8) Ocena i ochrona bioróżnorodności wybranych środowisk jako element 
wspomagający metody regulacji liczebności agrofagów. 

2. ZAKŁAD MYKOLOGII (MYK) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, a do 
zakresu działania należy w szczególności: 

1) Określanie występowania i szkodliwości najważniejszych sprawców chorób na 
roślinach rolniczych z uwzględnieniem zmian zachodzących w środowisku; 

2) Identyfikacja sprawców chorób roślin rolniczych i ich charakterystyka 
genetyczna z użyciem technik biologii molekularnej; 

3) Prowadzenie monitoringu odporności patogenów na podstawie wrażliwości 
grzybów chorobotwórczych na stosowane substancje aktywne; 

4) Badania nad epidemiologią patogenów powodujących choroby związane z 
uproszczeniami płodozmianowymi i agrotechnicznymi w uprawach; 

5) Identyfikacja i opracowywanie metod zwalczania sprawców chorób, które 
stanowią nowe zagrożenie w uprawie roślin rolniczych; 

6) Aktualizacja istniejących progów szkodliwości najważniejszych sprawców 
chorób w roślinach rolniczych; 

7) Ocena występowania sprawców chorób w ekologicznym systemie uprawy oraz 
badania nad możliwością ich ograniczania. 

/ 

12 



3. ZAKŁAD MONITOROWANIA I SYGNALIZACJI AGROFAGÓW (MSA) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, 

a do zakresu działania należy w szczególności: 

4. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Opracowywanie, modernizacja i aktualizacja metodyk dla prowadzenia 

monitoringu dla celów krótko i długoterminowego prognozowania agrofagów 

oraz oceny szkodliwości; 
Coroczna ocena stanu fitosanitarnego i znaczenia gospodarczego 

najważniejszych agrofagów roślin uprawnych oraz sugestie prognozowe; 

Badania nad określeniem przydatności zasiewów mieszanych zgodnie z 

wymogami integrowanej ochrony; 

Rejestracja terminów i dynamiki migracji mszyc dla wczesnej sygnalizacji 

występowania ważnych gospodarczo gatunków; 

Badania nad doskonaleniem sygnalizacji chemicznego zwalczania 

najważniejszych sprawców chorób upraw rolniczych; 

Doskonalenie metod prognozowania optymalnego terminu chemicznego 

zwalczania wybranych szkodników w roślinach okopowych; 

Prowadzenie monitoringu stadiów rozwojowych agrofagów dla potrzeb 

regionalnej sygnalizacji zabiegów ochrony roślin - serwis informacyjny 

,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów"; 

Szkolenia w zakresie sygnalizacji i zwalczania agrofagów roślin rolniczych. 

ZAKŁAD METOD BIOLOGICZNYCH (MB) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, a do 

zakresu działania należy w szczególności: 

1) Poszukiwanie nowych gatunków szczepów organizmów patogenicznych, 

pasożytniczych i drapieżnych wykazujących wysoką skuteczność w 

ograniczaniu populacji najważniejszych agrofagów; 

2) Opracowywanie innowacyjnych metod diagnostycznych (molekularne, 

spektroskopowe, itp.) dla celów szybkiej i precyzyjnej identyfikacji czynników 

biologicznych; 
3) Opracowanie ekonomicznych metod masowej hodowli nowych czynników 

biologicznego zwalczania na podłożach sztucznych i oraz określenie warunków 

ich skutecznego przechowywania i stosowania w formie biopreparatów; 

4) Ocena i niezbędna modyfikacja wpływu zabiegów agrotechnicznych, upraw 

sąsiadujących i tworzonej infrastruktury ekologicznej na występowanie 

agrofagów oraz organizmów pożytecznych w celu zwiększenia skuteczności 

augmentatywnej i konserwacyjnej ochrony biologicznej; 

5) Opracowanie naukowych podstaw rozszerzania zakresu wykorzystania 

czynników biologicznych w programach integrowanej ochrony roślin w 

rolniczych uprawach polowych, polowych i szklarniowych uprawach 

ogrodniczych, uprawach grzybów jadalnych i owoców oraz na obszarach 

zieleni miejskiej; 



6) Uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji i grup roboczych 

(IOBC, EPPO) zajmujących się harmonizacją zasad / przepisów dotyczących 

wprowadzania żywych czynników biologicznych do środowiska rolniczego; 

7) Realizacja innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb MRiRW i 

zobowiązań Polski w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników 

inwazyjnych i kwarantannowych oraz wdrażania do praktyki nowych strategii 

Unii Europejskiej w ochronie roślin. 

5. ZAKŁAD ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA (REOŚ) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, a do 

zakresu działania należy w szczególności: 

1) Wykorzystanie środków i metod zgodnych z zasadami rolnictwa ekologicznego, 

ocena ich wpływu na zdrowotność upraw z uwzględnieniem zmian 

klimatycznych; 
2) Wykorzystanie mikroorganizmów pożytecznych i opracowanie zasad ich 

efektywnego wykorzystania do odżywiania roślin i wzmacniania ich kondycji 

zdrowotnej; 
3) Wykorzystanie i wzmocnienie zasad agroekologii w ekologicznej praktyce 

rolniczej; 
4) Badania nad opracowaniem efektywnej strategii stosowania alternatywnych 

metod i produktów naturalnych do ograniczania agrofagów w rolnictwie 

ekologicznym oraz nad wykorzystaniem biostymulatorów i mikroorganizmów 

pożytecznych do wzmacniania kondycj i zdrowotnej upraw i niwelowania s~rat 

w plonie; 
5) Badania w kierunku poszukiwania nowych metod, środków, substancji 

posiadających potencjał ochronny dla upraw ekologicznych z uwzględnieniem 

regionalnych warunków klimatycznych. Badania aplikacyjne nad adaptacją do 

warunków krajowych nowych strategii opracowywanych w UE, w ramach 

European Research Alliance towards to a Chemical Pesticides- Free 

Agriculture; 
6) Badania w ramach doboru zabiegów agrotechnicznych i odmian roślin uprawnych 

pozwalających na zrównoważone wykorzystanie lokalnych zasobów 

odnawialnych dla zapewnienia odporności ekosystemów; 

7) Badania nad wpływem infrastruktu1y krajobrazu pól na występowanie agrofagów i 

owadów pożytecznych w uprawach ekologicznych, badania nad wdrożeniem zasad 

agroekologii i ich wykorzystanie w systemie ekologicznej produkcji żywności; 

8) Realizacja zadań dotyczących dywersyfikacja działań na rzecz środowiska 

przyrodniczego w celu zwiększenia korzyści ekologicznych i ekonomicznych 

gospodarstw ekologicznych; 
9) Realizacja działań statutowych, projektów badawczych - krajowych i 

europejskich; 
10) Pozyskiwanie środków finansowych w ramach grantów naukowych, projektów 

aplikacyjnych i rozwojowych. Prowadzenie statutowych tematów badawczych 

oraz działalności komercyjnej. Nawiązywanie i realizacja współpracy 
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badawczej z jednostkami naukowymi w kraju i zagranicznymi w zakresie 

badań dla rolnictwa ekologicznego; 
11) Realizowanie zadań IOR-PIB na rzecz założeń Zielonego Ładu UE. Współpraca 

naukowa i administracyjna ukierunkowana na rozwój rolnictwa ekologicznego 

w kraju; 
12) Nadzór i realizacja współpracy IOR-PIB z Centrum Doradztwa Rolniczego i 

Krajowymi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w sektorze rolnictwa 

ekologicznego; 
13) Realizacja zadań na rzecz Krajowego Centrum Działań Ekologicznych 

Środowiskowych; 
14) Kwalifikowanie środków ochrony roślin dla rolnictwa ekologicznego; 

15) Opiniowanie dokumentów oraz przygotowywanie ekspertyz dotyczących 

nowych regulacji prawnych w ramach współpracy z MRiRW w dziedzinie 

rolnictwa ekologicznego; 
16) Prowadzenie działań informacyjnych dla producentów ekologicznych w 

ramach ochrony upraw ekologicznych. 

6. ZAKŁAD WIRUSOLOGII I BAKTERIOLOGII (WB) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, 

a do zakresu działania należy w szczególności: 

1) Identyfikacja i charakterystyka nowych w Polsce wirusów, bakterii, wiroidów 

i fitoplazm powodujących choroby roślin rolniczych i innych użytkowych; 

2) Badania nad patogenami podlegającymi obowiązkowi zwalczania 

(kwarantannowymi); 
3) Monitorowanie występowania wirusów i bakterii na roślinach gospodarczo 

ważnych; 

4) Opracowywanie i doskonalenie serologicznych i molekularnych technik 

diagnostycznych; 
5) Badanie zróżnicowania genetycznego populacji patogenów w aspekcie ich 

molekularnej epidemiologii; 
6) Badanie interakcji patogen - roślina; 

7) Poszukiwanie środków i sposobów ograniczania występowania i szkodliwości 

wirusów i bakterii fitopatogenicznych. 

7. ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII (BMB) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, 

a do zakresu działania należy w szczególności : 

1) 

2) 

Analiza mechanizmów obronnych rośliny indukowanych pod wpływem stresu 

biotycznego i abiotycznego; 
Badanie przyczyn rozwoju odporności u owadów i chwastów na środki 

ochrony roślin; 
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3) Badanie wpływu mikroorganizmów na oddziaływanie roślina-szkodnik; 

4) Odporność indukowana u roślin; 
5) Badania mikrobiomu zapylaczy oraz badanie odporności zapylaczy na środki 

ochrony roślin; 
6) Opracowanie metod diagnostycznych oraz sposobów zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się i zwalczania organizmów kwarantannowych 

inwazyjnych. 

8. ZAKŁAD HERBOLOGII I TECHNIKI OCHRONY ROŚLIN (HTOR) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, 

a do zakresu działania należy w szczególności : 

1) Badania ekologii i biologii chwastów oraz zachwaszczenia pól uprawnych 

w wyniku zmian klimatycznych i zróżnicowanej agrotechniki; 

2) Badania odporności chwastów na herbicydy; 

3) Opracowywanie strategii ochrony przed chwastami upraw małoobszarowych 

oraz w ekologicznym i integrowanym systemie produkcji roślinnej; 

4) Udoskonalanie technologii zabiegów chwastobójczych w uprawach rolniczych w 

aspekcie optymalizacji stosowania herbicydów i adiuwantów; 

5) Badania biologicznych aspektów stosowania regulatorów i stymulatorów 

wzrostu, w tym łącznego stosowania z innymi środkami ochrony roślin 

w uprawach rolniczych; 
6) Poszukiwanie nowych związków o działaniu chwastobójczym; 

7) Doskonalenie technik ochrony roślin i dobór parametrów technicznych 

opryskiwania w aspekcie bezpieczeństwa środowiska i efektywności zabiegów 

ochronnych. 

9. ZAKŁAD BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (BPSOR) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, 

a do zakresu działania należy w szczególności: 

1) Opracowywanie i wdrażanie metod oznaczania pozostałości środków ochrony 

roślin (ś.0. 1:) w materiale biologicznym, wodzie i glebach; 

2) Badanie zanikania pozostałości ś.o.r. w płodach rolnych w warunkach 

kontrolowanych doświadcze11 polowych dla potrzeb rejestracji środków ochrony 

roślin; 

3) Badanie pozostałości ś.o.r. w ramach urzędowych badań płodów rolnych i pasz 

wytwarzanych metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi; 

4) Ocena ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt pozostałościami ś.o.r.; 

5) Ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ś.0.1: 

najpowszechniej stosowanymi w uprawach intensywnie chronionych 

chemicznie; 



6) Realizacja zadań krajowego laboratorium referencyjnego badań pasz 

pochodzenia roślinnego w zakresie pozostałości środków ochrony roślin; 

7) Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania. 

10. ZAKŁAD TECHNOLOGII CYFROWYCH W OCHRONIE ROŚLIN (TCOR) 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, a do 

zakresu działania należy w szczególności: 

1) Badania w obszarze sztucznej inteligencji i eksploracji danych; 

2) Badania nad wykorzystaniem teledetekcji i GIS (System Informacji geograficznej) w 

ochronie roślin; 
3) Przetwarzanie danych biologicznych i klimatycznych na potrzeby innych komórek 

organizacyjnych Instytutu; 
4) Modelowanie zjawisk naturalnych, w tym zmian klimatycznych, populacyjnych i 

środowiskowych; 

5) Współpraca z innymi zakładami naukowymi Instytutu i jednostkami zewnętrznymi 

w zakresie zastosowania technik sztucznej inteligencji i modelowania na rzecz 

opracowywania strategii ochrony roślin przed zagrożeniem ze strony agrofagów. 
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V. INNE ZAKŁADY i JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z WYPEŁNIANIEM OBOWIĄZKÓW STATUTOWYCH INSTYTUTU 

§24 

1. CENTRUM BADAŃ REJESTRACYJNYCH AGROCHEMIKALIÓW (CBRA) 

jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu. 

1. Do zakresu działania Centrum Badaf1 Rejestracyjnych Agrochemikaliów należy 

w szczegól ności: 

1) Wykonywanie badań w zakresie biologicznej skuteczności agrochemikaliów, 

w tym środków ochrony roślin dla celów dopuszczenia ich do obrotu 

2) 

3) 
4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

i stosowania; 
Uzgadnianie w porozumieniu z Dyrektorem: umów, metod badawczych, 

lokalizacji doświadczeń i formy opracowania sprawozdań dla zlecających 

podmiotów gospodarczych; 
Współpraca z Oddziałem i Terenowymi Stacjami Doświadczalnymi Instytutu; 

Utrzymanie systemu Dobrej Praktyki Eksperymentalnej 

w badaniach środków ochrony roślin wykonywanych dla celów dopuszczenia 

ich do obrotu i stosowania; 
Prowadzenie innych badań zlecanych przez podmioty zewnętrzne; 

Prowadzenie działalności wdrożeniowej i upowszechnieniowej 

w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin i ich bezpieczeństwa 

dla środowiska; 

Publikowanie wyników badań w formie prac naukowych 

i popularno-naukowych z zachowaniem zasad poufności zlecanych badań; 

Prowadzenie prac związanych z rozwojem naukowym pracowników CBRA oraz 

badań wymaganych dla opracowania niezbędnych metod badawczych. 

2. W skład Centrum Badań Rejestracji Agrochemikaliów wchodzą następujące Zespoły 

zadan iowe: 
a) 
b) 
c) 
d) 

Badania Herbicydów, 
Badania Fungicydów, 
Badania Zoocydów, 
Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze. 

2. KLINIKA CHORÓB ROŚLIN i BANK PATOGENÓW (KChRBP) 

podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu i współpracuje z innymi jednostkami 

organizacyjnymi Instytutu, a do zakresu działania należy w szczególności: 

1) Diagnostyka chorób roślin dla służb fitosanitarnych, praktyki rolniczej, 

ogrodniczej, warzywniczej i eksporterów produktów roślinnych; 
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2) Prowadzenie badań nad biologicznym, serologicznym 
i molekularnym zróżnicowaniem populacji polskich izolatów patogenów, 
w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki; 

3) Prowadzenie badań zlecanych przez producentów substancji lub środków 
ograniczających występowanie wirusów, bakterii i grzybów; 

4) Prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu diagnostyki chorób roślin; 
5) Podtrzymywanie kolekcji patogenów, rozszerzanie o nowe organizmy 

konserwowanie kultur; 
6) Przyjmowanie i przechowywanie patogenów z jednostek zewnętrznych. 

3. CENTRUM BADAŃ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH, INWAZYJNYCH 
I GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (CBOKIGZ) 

jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania 
należy w szczególności: 

1) Organizacja oraz koordynacja badań organizmów kwarantannowych, 
inwazyjnych oraz genetycznie zmodyfikowanych prowadzonych w Instytucie; 

2) Współpraca z Zakładami Instytutu w zakresie udostępniania oraz utrzymania 
pomieszczeń laboratoryjnych i szklarniowych do prowadzenia badań 
z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, inwazyjnych i genetycznie 
zmodyfikowanych oraz innych; 

3) Współpraca z Zakładami Instytutu oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie badań z wykorzystaniem organizmów 
kwarantannowych; 

4) Organizacja badań w zakresie identyfikacji agrofagów kwarantannowych 
i inwazyjnych; 

5) Zagwarantowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego prowadzonych badań; 
6) Organizacja oraz wykonywanie badań dla podmiotów zlecających; 
7) Uzgadnianie umów, metod badawczych i formy opracowania sprawozdań dla 

podmiotów zlecających badania z wykorzystaniem organizmów 
kwarantannowych, inwazyjnych oraz genetycznie zmodyfikowanych 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa fitosanitarnego; 

8) Prowadzenie oraz utrzymywanie rejestru badanych organizmów oraz 
prowadzonych bada{1 w Centrum. 

9) Wykonywanie ocen zagrożenia agrofagiem oraz ocen ryzyka. 

4. ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I UPOWSZECHNIANIA (TWU) 

jest podporządkowany Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania należy w 
szczególności: 

1) Upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych Instytutu; 
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2) Dokumentowanie i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań opracowanych 
przez pracowników Instytutu; 

3) Inspirowanie zakładów naukowych Instytutu do podejmowania 
i rozwiązywania ważnych gospodarczo problemów z zakresu ochrony roślin 
oraz udziału w międzynarodowych programach badawczych i podejmowania 
współpracy międzynarodowej; 

4) Organizacja i zabezpieczenie działalności konferencyjnej Instytutu; 
5) Zabezpieczenie merytoryczne oraz obsługa sekretariatu studiów i szkoleń; 
6) Prowadzenie działalności wydawniczej Instytutu; 
7) Zabezpieczenie organizacyjne i techniczne współpracy międzynarodowej 

Instytutu, krajowej: ze szkołami rolniczymi, ogrodniczymi oraz leśnymi na 
poziomie średnim i wyższym; 

8) Obsługa administracyjna spraw związanych z patentami oraz prowadzenie 
rejestru zgłoszeń patentowych i patentów opracowanych przy udziale 
pracowników Instytutu; 

9) Podejmowanie starań o pozyskiwanie środków finansowych na 
upowszechnianie wiedzy i transfer innowacji; 

10) Przyjmowanie i opracowywanie redakcyjne artykułów do Journal of Plant 
Protection Research; Progress in Plant Protection 
Rozpraw Naukowych Instytutu; monografii i innych publikacji; 

11) Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za promocję 
i marketing wydawnictw naukowych Instytutu; 

12) Gromadzenie i aktualizacja danych oraz opracowywanie rocznych 
i wieloletnich planów działalności naukowo-badawczej Instytutu; 

13) Gromadzenie i weryfikacja szczegółowych danych o naukowej i pozanaukowej 
działalności Instytutu oraz ich opracowanie w formie rocznego sprawozdania 
opisowego i statystycznego; 

14) Coroczne sporządzanie wniosku do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 
przyznanie dotacji na działalność statutową Instytutu, w tym opracowywanie 
Ankiety Jednostki Naukowej; 

15) Gromadzenie i opracowywanie materiałów do rocznej i okresowej oceny 
parametrycznej pracowników naukowych Instytutu; 

16) Współpraca z Radą Naukową w zakresie jej działalności, a szczególnie 
w zakresie rozwoju kadry naukowo-badawczej; 

17) Opracowywanie gromadzonych materiałów bibliotecznych poprzez 
ewidencjonowanie, katalogowanie oraz prowadzenie katalogów i kartotek; 

18) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych wszystkim zainteresowanym; 
19) Współpraca z Centralną Biblioteką Rolniczą, Biblioteką Narodową i innymi 

bibliotekami naukowymi w Polsce i zagranicą; 
20) Opracowywanie komputerowych baz danych bieżącej bibliografii prac 

naukowych Instytutu; 
21) Opracowywanie arkuszy wejścia do systemu komputerowego o gospodarce 

żywnosc10wej SIGŻ oraz systemu informującego o rozpoczętych 
kontynuowanych pracach naukowo-badawczych Synaba/Sibrol; 

22) Wyszukiwanie literatury o stanie badań w kraju i świecie dla potrzeb 
użytkowników z całej Polski; 

23) Prowadzenie archiwum Instytutu i gromadzenie krajowych i zagranicznych, 
bieżących i retrospektywnych materiałów bibliotecznych zgodnie z 

J 
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wyznaczonym planem specjalizacji. 

5. CENTRUM KONGRESOWE (CK) 

jest bezpośrednio podporządkowane Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno

technicznych, a do zakresu działania należy: 

1. Zabezpieczenie administracyjne, techniczne i logistyczne organizowanych 

przez jednostki Instytutu szkoleń, konferencji, sympozjów itp.; 

2. Prowadzenie działalności usługowej na rzecz innych jednostek; 

3. Współpraca z dzierżawcą części gastronomicznej; 

4. Inne niewymienione usługi w zakresie działalności 

hotelarskiej, szkoleniowej i marketingu. 
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VI. ODDZIAŁ SOŚNICOWICE 

§25 

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu 
realizowanych zadań: 

Zastępcom Dyrektora w zakresie 

1) Prowadzenie tematyki badawczej z zakresu działania Zakładu Badania 
Skuteczności Środków Ochrony Roślin oraz Laboratorium Badania Jakości 
Środków Ochrony Roślin; 

2) Realizacja państwowych monitoringów z dziedziny jakości środków ochrony 
roślin, ich pozostałości, z dziedziny rejestracji i prognozowania występowania 
agrofagów oraz monitoring i badanie zanieczyszczeń środowiska gruntowo -
wodnego; 

3) Realizacja usługowej działalności technicznej z zakresu ochrony roślin, 
analityki chemicznej oraz ochrony środowiska; 

4) Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie działalności Oddziału; 
5) Prowadzenie współpracy krajowej i zagranicznej z dziedziny statystyk 

zużycia i sprzedaży środków ochrony roślin; 
6) Organizacja przetargów związanych z działalnością Oddziału; 
7) Prowadzenie projektów i programów z dziedzin działalności Oddziału; 
8) Prowadzenie prac informatycznych z zakresu stosowania nowych technologii 

i obsługi baz danych; 
9) Prowadzenie prac informatycznych z zakresu tworzenia systemów 

zarządzania badaniem skuteczności środków ochrony roślin, analizami 
kontrolnymi oraz prac wspierających działalność badawczą i techniczną; 

10) Utrzymanie i rozwijanie systemów zarządzania/jakości: akredytacja (Polskie 
Centrum Akredytacji), Dobra Praktyka Eksperymentalna, Dobra Praktyka 
Laboratoryjna, ISO; 

1. Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin (BSSOR) 

podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału, a do zakresu działania należy: 

1) Badania nad biologią, występowaniem i zwalczaniem chorób, szkodników 
oraz zbędnej roślinności zbędnej w roślinach uprawnych oraz badania 
fitotoksyczności ś.o.r.; 

2) Badania nad stosowaniem desykantów oraz regulatorów wzrostu roślin 

uprawnych; 
3) Prowadzenie badań nad skutecznością środków ochrony roślin dla celów 

rejestracji oraz rozwojowych w zakresie obejmującym uzgadnianie 
porozumień i umów, metod badawczych, lokalizacji doświadczeń i formy 
opracowania wyników oraz nadzór nad prowadzonymi zleceniami; 

4) Badania laboratoryjne dla celów diagnostyki patogenów i oceny ich 
patogeniczności oraz wrażliwości na stosowane środki ochrony roślin; 

5) Analiza zdrowotności ziarna po zastosowaniu środków ochrony roślin; 
6) Badania nad wpływem stosowania środków ochrony roślin na cechy 

jakościowe i przetwórcze ziarna; 
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7) Badanie możliwości łącznego stosowania agrochemikaliów i zastosowania 

dzielonych lub obniżonych dawek; 

8) Badania rozwojowe i wdrożeniowe nad nowymi programami ochrony roślin; 

9) Wykonywanie ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń 

z zakresu działalności zakładu; 

10) Prowadzenie prac i doświadczeń w systemach zarządzania/ jakości zgodnie z 

GEP oraz Akredytacją PCA; 
11) Publikowanie i prezentowanie wyników prac i zapewnienie warunków do 

rozwoju naukowego pracowników; 

12) Nadzór nad polami doświadczalnymi, organizacją prac polowych i sprzętem 

(wyposażeniem) naukowym oraz technicznym. 

2. Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin (LBJSOR) 

jest podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Oddziału, a do zakresu działania 

należy: 

1) Prowadzenie prac naukowych, technicznych i wdrożeniowych 

z zakresu fizykochemii i analityki środków ochrony roślin; 

2) Badania jakości środków znajdujących się w obrocie handlowym; 

3) Badania jakości substancji czynnych o technicznym stopniu czystości; 

4) Opracowywanie i adaptacja metod analitycznych dotyczących form 

użytkowych środków ochrony roślin; 

5) Badania zgodności fizykochemicznej w przypadku łącznego stosowania 

agrochemikaliów; 
6) Prowadzenie monitoringu jakości środków ochrony roślin 

w ramach urzędowej kontroli w programie wieloletnim; 

7) Prowadzenie prac związanych z real izacją programu wieloletniego, 

8) Utrzymywanie i rozwijanie systemów jakości; 

9) Publikowanie i prezentowanie wyników prac; 

10) Wykonywanie prac komercyjnych z obszaru działalności laboratorium. 

3. Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin (LBPSOR) 

jest podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Oddziału, a do zakresu działania 

należy: 

1) Opracowywanie i wdrażanie metod oznaczania pozostałości środków ochrony 

roślin; 

2) Badania pozostałości s.cz. ś.o.r. w materiale roślinnym, glebie, wodzie, ściekach 

i innych matrycach; 
3) Prowadzenie badań nad metodami oceny stanu środowiska naturalnego w 

kierunku zanieczyszczeń pestycydami; 

4) Prowadzenie prac komercyjnych z dziedziny zanieczyszczeń środowiska i 

innych obszarów działalności laboratorium; 

5) Wykonywanie zadań w ramach programu wieloletniego; 

6) Utrzymywanie i doskonalenie systemów jakości; 

7) Publikowanie i prezentowanie wyników prac laboratorium. 
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4. Dział Administracyjno-Gospodarczy 

podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału, a do zakresu działania nal eży: 

1) Prowadzenie spraw związanych z administracją nieruchomości; 

2) Nadzór i organizacja zabezpieczenia i ochrony Oddziału; 

3) Nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Oddziału; 

4) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń 

i aparatury; 
5) Zabezpieczenie stanu technicznego środków transportu i maszyn rolniczych 

oraz nadzór nad ich wykorzystaniem; 
6) Prowadzenie i nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi; 

7) Zabezpieczenie czystości budynków na terenie Oddziału; 

8) Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej; 

9) Prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej; 

10) Prowadzenie zaopatrzenia Oddziału bilansowania zużycia 

i potrzeb; 
11) Prowadzenie sekretariatu Oddziału i nadzór nad obiegiem dokumentów 

i korespondencji; 
12) Prowadzenie obowiązujących ewidencji i ksiąg inwentarzowych; 

5. Zespół Informatyki i Analiz Branżowych 

podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału, a do zakresu należy: 

1) Obsługa baz danych; 
2) Bieżąca obsługa systemów komputerowych; 
3) Prace studialne w ramach programu wieloletniego; 

4) Przygotowanie analiz i opinii do projektów aktów prawnych opracowywanych 

przez MRiRW i inne resorty (wg. potrzeb); 

5) Przygotowanie analiz branżowych dla organów administracji państwowej i 

samorządowej (wg. potrzeb). 
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VII. TERENOWE STACJE DOŚWIADCZALNE (TSD) 

§26 

Terenowe stacje doświadczalne podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu 
Zastępcom Dyrektora w zakresie realizowanych zadań: 

1) Reprezentowanie Instytutu i propagowanie jego osiągnięć naukowych 
i upowszechnieniowych na terenie działalności TSD; 

2) Organizacja i prowadzenie doświadczeń polowych i wdrożeniowych na 
podstawie metodyk opracowanych w Instytucie; 

3) Udział w realizacji tematów badawczych i Programu Wieloletniego 
prowadzonych w Instytucie; 

4) Prowadzenie na podstawie uzgodnień z Dyrektorem Instytutu własnej 
tematyki badawczej; 

5) Udział w szkoleniach i sympozjach organizowanych na terenie działalności 
Stacji; 

6) Stałe śledzenie potrzeb badawczych ochrony roślin na terenie działalności 
Stacji i uwzględnienie tych potrzeb w podejmowanej tematyce; 

7) Opracowywanie i publikowanie uzyskanych wyników badań 
w czasopismach naukowych i popularno-naukowych o zasięgu krajowym 
i zagranicznym; 

8) Udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych 
z prowadzeniem badań naukowych lub pracami rozwojowymi oraz działalności 
dydaktycznej; 

9) Współpraca z Zakładem Transferu Wiedzy i Upowszechniania w zakresie 
planowania naukowego, wdrożeń i upowszechnień, udziału w szkoleniach i 
poradnictwie oraz działalności wydawniczej; 

10) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora. 

§27 

1. TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA W BIAŁYMSTOKU 

Do zakresu działania Stacji należy w szczególności : 

1) Reprezentowanie Instytutu i propagowanie jego osiągnięć naukowych 
i upowszechnieniowych na terenie działalności Stacji; 

2) Udział w realizacji tematów badawczych prowadzonych w Instytucie; 
3) Prowadzenie własnej tematyki badawczej uzgodnionej z Dyrektorem Instytutu; 
4) Wykonywanie doświadczef1 rejestracyjnych; 
5) Badania na ograniczaniem występowania agrofagów w uprawach rolniczych z 

zastosowaniem metod chemicznych i niechemicznych; 
6) Badanie skuteczności i fitotoksyczności środków ochrony roślin oraz analiza 

składników plonu po ich zastosowaniu; 
7) Doświadczenia wdrożeniowe nowych technologii w ochronie roślin; 
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8) Badanie biologii, występowania, szkodliwości oraz sposobów zwalczania 

ważnych gospodarczo agrofagów upraw rolniczych; 

9) Monitoring przelotów mszyc przy wykorzystaniu aspiratora Johnsona; 

10) Optymalizacja dawkowania środków ochrony roślin; 

11) Ekspertyzy i opracowania techniczne. 

ta. Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz (LBBZP) 

podlega bezpośrednio Kierownikowi Stacji, a do zakresu działania należy: 

1) Opracowywanie i wdrażanie metod oznaczania ksenobiotyków, zanieczyszczeń 

chemicznych w materiale roślinnym, środowiskowym i biologicznym; 

2) Prowadzenie badań pozostałości ś.o.r i mikotoksyn w ramach programu 

wieloletniego w płodach rolnych i paszach wytwarzanych metodami 

integrowanymi i ekologicznymi; 
3) Wykonywanie analiz na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

niebędących osobami prawnymi oraz osób fizycznych w zakresie badania 

ksenobiotyków; 
4) Publikowanie wyników badań w formie prac naukowych i popularno-naukowych 

z zachowaniem zasad poufności zlecanych badań; 

5) Badania zachowania substancji czynnych środków ochrony roślin w płodach 

rolnych i środowisku w warunkach kontrolowanych doświadczeń polowych oraz 

fitotronowych dla potrzeb rejestracji agrochemikaliów; 

6) Badania oceny wpływu stosowanych środków ochrony roślin na parametry 

jakościowe i ilościowe upraw rolniczych; 
7) Ocena ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt ksenobiotykami; 

8) Prowadzenie badań metodologicznych oceny stanu środowiska naturalnego, w 

tym wód i gleb w kierunku zanieczyszczeń środkami ochrony roślin; 

9) Prowadzenie badań w systemie zarządzania zgodnym z normą PN ISO /IEC 

17025; potwierdzonym akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji; 

10) Prowadzenie badań pozostałości środków ochrony roślin do celów 

rejestracyjnych zgodnie z wymogami systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

§28 

2. TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA W RZESZOWIE 

Do zakres działania Stacji należy w szczególności: 

1) Reprezentowanie Instytutu i propagowanie jego osiągnięć naukowych oraz 

upowszechnieniowych na terenie działalności Stacji; 

2) Prowadzenie badań nad znaczeniem gospodarczym i metodami zwalczania 

ważnych gospodarczo szkodników i chorób w uprawach rolniczych; 

3) Prowadzenie badań nad podatnością odmian niektórych gatunków roślin 

rolniczych na szkodniki i choroby; 
4) Określanie ekonomicznych wskaźników efektywności wykonywanych zabiegów 

ochrony roślin; 
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5) Prowadzenie doświadczeń nad oceną skuteczności biologicznej zastosowanych 

środków ochrony roślin w zwalczaniu agrofagów w uprawie roślin rolniczych; 

6) Ocena przydatności biologicznej środków ochrony roślin przed ich 

dopuszczeniem do obrotu i stosowania w praktyce rolniczej; 

7) Monitoring występowania i szkodliwości nowych gatunków agrofagów roślin 

rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów kwarantannowych. 

§29 

3. TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA W TORUNIU 

Do zakresu działania Stacji należy w szczególności: 

1) Badanie nad integrowaną ochroną roślin oraz skutkami stosowania uproszczeń 

w uprawie roli w buraku cukrowym; 

2) Biologia i zwalczanie szkodników, chorób i chwastów występujących 

w uprawach roślin rolniczych; 
3) Monitoring odporności agrofagów na środki ochrony roślin; 

4) Badanie relacji pomiędzy stanem odżywienia roślin, a podatnością ich na 

choroby i szkodniki; 
5) Zwalczanie agrofagów w uprawach roślin energetycznych; 

6) Ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin 

i niesyntetycznych preparatów pochodzenia organicznego; 

7) Monitorowanie chorób i szkodników roślin uprawnych w ramach współpracy 

z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu. 
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VIII. ROLNICZY ZAKŁ.AD DOŚWIADCZALNY W WINNEJ GÓRZE 

§30 

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Winnej Górze podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Instytutu, a do zakresu działania należy: 

1) Prowadzenie produkcji rolnej, takiej jak: 
• produkcja towarowa roślin rolniczych tj. zbóż jarych i ozimych, roślin 

oleistych, roślin okopowych, roślin strączkowych i innych, 

• produkcja roślin rolniczych związanych z prowadzeniem produkcji 

zwierzęcej, 

• towarowa produkcja zwierzęca z wykorzystaniem posiadanych budynków 

inwentarskich; 
2) Wykonywanie usług związanych z działalnością wspomagającą produkcję 

roślinną; 

3) Wykonywanie wszystkich możliwych prac ogólnogospodarczych we własnym 

zakresie mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu majątku oraz 

infrastruktury; 
4) Prowadzenie zakładu zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej; 

5) Prowadzenie dokumentacji gospodarstwa w zakresie organizacyjno

administracyjnym; 
6) Prowadzenie dokumentacji i innych działań koniecznych do funkcjonowania 

zakładu: 

• dokumentacja z przebiegu procesów produkcji, 

• dokumentacje archiwizująca w stosunku do środków produkcji, 

• wnioskowanie i pozyskiwanie dopłat finansowych, pozwoleń, uprawmen, 

wyjaśnień wynikających z faktu prowadzenia działalności rolniczej; 

7) Prowadzenie działań związanych z nabywaniem środków produkcji oraz zbytem 

wytworzonej produkcji. 

1. OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu 

jego działania należy: 

1. Monitorowanie zmian populacyjnych zwierząt łownych w warunkach 

intensywnego stosowania środków ochrony roślin; 

2. Prowadzenie gospodarki łowieckiej; 

3. Badanie interakcji powodowanych przebywaniem i żerowaniem zwierząt łownych 

w roślinach rolniczych; 
4. Opracowywanie metod zapobiegania szkodom rolniczym powodowanym przez 

zwierzęta łowne. 
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IX. KOMÓRKI OBSŁUGI OGÓLNEJ I STANOWISKA SAMODZIELNE 

§ 31 

1. SEKRETARIAT DYREKTORA 

podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania należy: 

1) Prowadzenie ewidencji korespondencji Instytutu; 
2) Wykonywanie prac bieżących zlecanych przez Dyrektora; 
3) Zbieranie potrzebnych informacji dla podjęcia decyzji; 
4) Przekazywanie decyzji i poleceń Dyrektora osobom zainteresowanym; 
5) Gromadzenie aktów normatywnych oraz wszelkiej dokumentacji potrzebnej do 

bieżącej pracy Dyrektora; 
6) Prowadzenie terminarza spraw Dyrektora; 
7) Prowadzenie stałej współpracy z Działem Spraw Pracowniczych i innymi 

komórkami organizacyjnymi Instytutu; 
8) Współpraca z Prezydium Rady Naukowej Instytutu. 

ta. ASTYSTENT DYREKTORA 

podlega bezpośrednio Dyrektorowi, a do zakresu działania należy w szczególności: 

1) Sporządzanie i nadzorowanie realizacji dziennych planów pracy Dyrektora; 
2) Sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją poleceń Dyrektora; 
3) Realizacja zadaf1 dekretowanych przez Dyrektora w ramach prowadzonej 

współpracy z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego 
oraz innymi instytucjami; 

4) Gromadzenie aktów prawnych dotyczących spraw prowadzonych przez 
Dyrektora; 

5) Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Dyrektora; 
6) Prowadzenie „książki kontroli" oraz rejestru skarg i wniosków; 
7) Przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg 

i wniosków, protokołowanie przyjętych skarg i wniosków; 
8) Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami 

organizacyjnymi propozycji odpowiedzi na przyjęte skargi i wnioski; 
9) Pomoc w opracowywaniu referatów i wystąpień Dyrektora oraz 

przygotowywanie prezentacji i korespondencji okolicznościowej. 

2. DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 

podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania należy 
szczególności : 

1) Prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych związanych z zatrudnieniem 
pracowników, trwaniem stosunku pracy i rozwiązywaniem umów o pracę; 

2) Kontrola stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych Instytutu, 
prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej zatrudnienia oraz 
sporządzanie analiz stanu zatrudnienia; 
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3) Prowadzenie rejestru spraw osobowych dla Instytutu, Oddziału oraz 
Terenowych Stacji Doświadczal nych; 

4) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Instytutu; 
5) Przygotowywanie i załatwianie spraw emerytalnych, rentowych i świadczeń 

przedemerytalnych; 
6) Załatwianie skarg i wniosków pracowniczych; 
7) Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami dla pracowników Instytutu, 

przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczenia; 
8) Współudział przy przeprowadzaniu zmian w regulaminie organizacyjnym i 

regulaminie pracy; 
9) Proponowanie i wprowadzanie uzgodnionych zmian w zakładowym układzie 

zbiorowym pracy; 
10) Współpraca w komisją socj alną w zakresie działalności socjalnej dla 

pracowników Instytutu i członków ich rodzin; 
11) Współpraca w sprawach pracowniczych ze związkiem zawodowym, radą 

naukową i komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz z powiatowym 
urzędem pracy. 

3. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 

podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu, a do zakresu działania należy w 
szczególności : 

1) Opracowanie danych do planów finansowych; 
2) Opracowanie zbiorczych sprawozdań i analiz finansowych; 
3) Prowadzenie rachunkowości Instytutu; 
4) Całokształt prac związanych z naliczaniem wynagrodzeń, oraz wynikających z 

niego obowiązków publiczno-prawnych ZUS; 
5) Wydawanie zaświadczeń w zakresie uposażeń; 
6) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i rachunkowej; 
7) Dochodzenie roszczeń i rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych; 
8) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników i ich rodzin; 
9) Inne niewymienione zadania w zakresie ekonomiczno-finansowym. 

4. DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY 

jest bezpośrednio podporządkowany Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno
technicznych, a do zakresu działania należy w szczególności: 

1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z administracją nieruchomości; 
2) Organizacja i nadzór zabezpieczenia oraz ochrony obiektów i mienia 

Instytutu; 
3) Prowadzenie napraw, remontów i konserwacji wg. zaakceptowanych zleceń; 
4) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ogrzewaniem budynków oraz 

utrzymaniem ich w dobrym stanie technicznym; 
5) Zabezpieczenie czystości w budynkach i na terenie Instytutu; 
6) Organizacja i nadzór nad sprawnością techniczną budynków, uzbrojeniem 

oraz sprzętem inwentarzowym; 
7) Prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z najmem lokali; 
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8) Prowadzenie spraw związanych z odzieżą ochronną dla pracowników; 
9) Opracowywanie planów związanych z działalnością gospodarczą 

i administracyjną; 
10) Nadzór na wykonywaniem na zlecenie zakładów naukowo-badawczych 

pomocy naukowych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia badań; 
11) Zaopatrzenie w materiały niezbędne do napraw, remontów, konserwacji 

wykonywanych przez zespół techniczny; 
12) Prowadzenie spraw związanych z łącznością i komunikacją; 
13) Nadzór nad eksploatacj ą i konserwacją stacji transformatorowych Instytutu; 
14) Nadzór nad eksploatacją i konserwacj ą sieci i instalacji: elektrycznych, 

ciepłowniczych, kanalizacyjnych, wodnych, chłodniczych, alarmowych i komór 
klimatycznych Instytutu; 

15) Prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych; 
16) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem, gospodarką 

magazynową i materiałową oraz transportem Instytutu, w tym : 
a) Bilansowanie potrzeb oraz analizy zapotrzebowania na materiały 

jednostek organizacyjnych Instytutu w zakresie dostaw krajowych 
i zagranicznych; 

b) Planowanie roczne zaopatrzenia; 
c) Organizacja i r ealizacja planów zaopatrzenia wg. złożonych zamówień; 
d) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ustalanie numeracji inwentarzowej 

i oznakowanie sprzętu; 
e) Analiza zużycia materiałowego i zapasów magazynowych; 
f) Załatwianie odbiorów przesyłek zagranicznych z urzędu celnego; 
g) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem paliwa; 

17) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości; 
18) Opracowanie wymaganej dokumentacji rozliczeniowej; 
19) Prowadzenie kancelarii ogólnej Instytutu. 

5. SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ds. OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ 

jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno
technicznych, a do zakresu działania należy w szczególności: 

1) Planowanie, organizacja, koordynacja i nadzór warunków BHP i p. poż.; 
2) Analiza warunków BHP i p. poż.; 
3) Nadzór nad przestrzeganiem BHP i p. poż.; 

4) Organizowanie szkoleń pracowników w zakresie BHP i p. poż.; 
5) Udział w komisjach dotyczących BHP i p. poż.; 
6) Przedkładanie dyrektorowi inicjatyw i propozycji poprawy warunków BHP 

i p. poż.; 

7) Prowadzenie rejestru protokołów powypadkowych i przygotowywanie 
wniosków o ustalenie odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu; 

8) Opracowanie obowiązującej sprawozdawczości. 
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6. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu jego działania 

należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w Instytucie (w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

7. PEŁNOMOCNIK ds. INFORMACJI NIEJAWNYCH 

podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania należy zapewnienie 

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

8. SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

jest bezpośrednio podporządkowany Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno

technicznych, a do zakresu działania należy: 

1) Doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień 

publicznych i przeprowadzania postępowa11 o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych; 
3) Współpraca i uczestnictwo w komisjach przetargowych we wszystkich fazach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze sekretarza; 

4) Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń i na 

stronie internetowej Instytutu oraz przekazywanie ogłoszeń dotyczących 

zamówień publicznych do publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 

5) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych przez 

wymagany okres od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 
6) Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych; 

7) Potwierdzanie zgodności zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane 

z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (opisywanie faktur). 

9. SPECJALISTA ds. OBRONNYCH 

jest bezpośredni o podporządkowany Dyrektorowi, a do zakresu działania należy 

prowadzenie spraw obronnych w zakresie obowiązujących przepisów. 

10. KANCELARIA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania należy prowadzenie 

prac związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem dokumentów 

zawierających informacje niejawne, oznaczone odpowiednią klauzulą tajności zgodnie z 
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ustawą o ochronie informacji niejawnych. 

11. PEŁNOMOCNIK DS. INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN I WDROŻEŃ 

jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania 
należy: 

1) Koordynacja działań nad badaniami dotyczącymi integrowanej ochrony roślin 
w Instytucie; 

2) Pomoc w opracowaniu merytorycznym i redakcyjnym metodyk oraz innych 
wydawnictw i materiałów informacyjnych (ulotek, plakatów) dotyczących 
integrowanej ochrony roślin wydawanych w Instytucie; 

3) Opieka merytoryczna nad przebiegiem studiów podyplomowych oraz szkoleń 
w zakresie integrowanej ochrony (produkcji) roślin realizowanych w 
Instytucie; 

4) Współpraca z zastępcą Dyrektora ds. naukowo-badawczych w zakresie 
koordynacji zadań statutowych związanych z integrowaną ochroną roślin; 

5) Współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Programu Wieloletniego w 
zakresie prowadzenia zadań związanych z integrowaną ochroną roślin; 

6) Prowadzenie ewidencji wdrożeń w zakresie integrowanej ochrony roślin. 

12. PEŁNOMOCNIK ds. PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania 
należy: 

1) Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem wszystkich zadań Programu 
Wieloletniego (współpraca z kierownikami zadań); 

2) Miesięczna kontrola wykonania zadań merytorycznych i finansowych 
Programu Wieloletniego; 

3) Współpraca z zastępcą Dyrektora ds. naukowo-badawczych w zakres ie 
koordynacji zadań statutowych i zadań Programu Wieloletniego; 

4) Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( odpowiedzi na pisma 
dotyczące Programu Wieloletniego w zakresie merytorycznym, finansowym i 
upowszechnieniowym); 

5) Nadzór merytoryczny nad półrocznymi i rocznymi sprawozdaniami 
Programu Wieloletniego; 

6) Organizacja Konferencji podsumowujących realizację Programu 
Wieloletniego i innych upowszechnieniowych z Zakładem Transferu Wiedzy i 
Upowszechniania; 

7) Raportowanie nieprawidłowości w realizacji Programu Wieloletniego 
Dyrektorowi Instytutu. 
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13. PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZVNARODOWEJ 

jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania 
należy: 

1) Nawiązywanie nowej oraz rozwijanie dotychczasowej współpracy z 
partnerskimi uczelniami, instytutami i agencjami z UE oraz innych państw; 

2) Koordynowanie i nadzorowanie współpracy międzynarodowej Instytutu w 
ramach zawartych umów i porozumień; 

3) Negocjowanie i przygotowywanie umów i porozumień o współpracy 
międzynarodowej; 

4) Koordynowanie działań związanych z organizowaniem wydarzeń 
międzynarodowych, tj. konferencje, seminaria, etc.; 

S) Współorganizowanie i przyjmowanie wizyt delegacji i gości zagranicznych 
we współpracy z Zakładem Transferu Wiedzy i Innowacji; 

6) Koordynowanie i współorganizowanie mobilności pracowników; 
7) Nadzorowanie i współorganizowanie działań związanych ze współpracą 

Instytutu z organizacjami międzynarodowymi (w ramach członkostwa 

instytucjonalnego); 
8) Administrowanie podstronami strony internetowej Instytutu, dotyczącymi 

współpracy międzynarodowej (z wyłączeniem zakresów przydzielonych 
innym komórkom); 

9) Reprezentowanie Dyrektora IOR - PIB w trakcie wizyt zagranicznych oraz 
spotkań o randze międzynarodowej; 

10) Raportowanie Dyrektorowi JOR - PIB wyników bieżącej działalności. 

14. PEŁNOMOCNIK ds. BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 

jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania 
należy: 

1) Ocena zarządzania ryzykiem .biologicznym związanym z badaniami 
prowadzonymi w Instytucie; 

2) Przygotowanie i realizacja planów zagrożeń; 
3) Opiniowanie wniosków o pozwolenia na prowadzenie badań 

z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych oraz GMO; 
4) Reprezentowanie Dyrektora Instytutu przed organami kontrolnymi oraz 

współpraca z nimi; 
5) Przegląd i opiniowanie nowych programów badawczych związanych 

z organizmami kwarantannowymi i GMO; 
6) Przygotowanie i prowadzenie szkoleń wśród pracowników Instytutu; 
7) Przegląd oraz audyt procedur zapewniających bezpieczeństwo biologiczne; 
8) Opiniowanie zasadności instalacji, zakupów oraz modyfikacji sprzętu 

zapewniającego oraz mającego wpływ na bezpieczeństwo biologiczne; 
9) Kontrola przestrzegania procedur oraz przepisów związanych 

z bezpieczeństwem biologicznym; 
10) Raportowanie nieprawidłowości Dyrektorowi Instytutu. 
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15. PEŁNOMOCNIK ds. GOSPODARKI ODPADAMI 

jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Instytutu, a do zakresu działania 
należy: 

1. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami w Instytucie w Poznaniu, Oddziale 
w Sośnicowicach i Terenowych Stacjach Doświadczalnych w zakresie: 

1) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych; 
2) Unieszkodliwiania odpadów z bieżącej działalności jednostek; 
3) Prowadzenia ewidencji odpadów; 
4) Składania raportów i wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska; 
5) Składania raportów z tytułu emisji gazów cieplarnianych; 
6) Postępowania (w tym magazynowaniu i transportu) z odpadami oraz 

pozostałych związanych z gospodarką odpadami. 
2. Raportowanie nieprawidłowości Dyrektorowi IOR-PIB. 

16. DZIAŁ INFORMATYKI 

jest bezpośrednio podporządkowany Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno
technicznych, a do zakresu działania należy: 

1) Projektowanie, planowanie modernizacja oraz utrzymanie sieci informatycznej 
Instytutu; 

2) Opracowywanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa sieci informatycznej; 
3) Projektowanie zasobów sieci, grup użytkowników oraz zasad dostępów do 

zasobów wspólnych w ramach sieci wewnętrznej; 
4) Planowanie oraz realizacja zakupów oprogramowania i usług dla pracowników 

Instytutu; 
5) Projektowanie, opracowanie i wdrażanie specjalistycznego oprogramowania na 

potrzeby Instytutu. 
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§33 

1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawne 
zawarte w postanowieniach podanych w§ 1. 

2. Zmiany Regulaminu dokonuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady 
Naukowej IOR-PIB i NSZZ Solidarność. 

3. Regulamin został zaopiniowany przez Radę Naukową !OR - PIB i Związek 
Zawodowy NSZZ „Solidarność" w dniu-26 października 2021 r. 

Wykaz załączników do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu: 

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego 

Instytutu Badawczego (IOR - PIB) 

Dyrektor 

ORGANIZACJA ZAKLADoWA 
NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ" 

przy Instytucie Ochrony Roślin - PIB 
w Poznaniu 

Prze'W'od.nł~zący 
Or'.}:i~1i1acji ~ą,k(ado':;'ei 
NS~~S~J~ffiOŚĆ 

dr ha a.cek Piszczek 
of. lOR - PIB 
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I 

I RADA NAUKOWA 
I 
I 

I 

Instytut Ochrony Roślin 
Państwowy Instytut Badawczy 

Struktura Organizacyjna 

r I 
Dyrektor I I 

I I I ZAST~tCA DYREKTORA I ZASTĘPCA DYREKTORA I 
DS A Ml~STRAC~NO-SEKRETARZ NAUKOWY 

DS. NAUKOWO-BADAWCZYCH . TECH ICZNYC 

Centrum Badań 
Zakład Entomologii 

- Rejestracyjnych -- Oddział Sośnicowice -i Agrofagów Zwierzęcych 
Agrochemikaliów {EAZ) 

{CBRA) 

Dział 
Zakład Badania - Organizacyjno-
Skuteczności -Administracyjny Zakład Mykologii Zespół Badania 
Środków -~ .... 

{MYK) Herbicydów 
Ochrony Roślin 

IBSSORI 
Specjalista ds. 

Laboratorium ,_ BHP i Ochrony 
Badania Przeciwpożarowej 

Zakład Herbologii 
Zespół Badania 

Jakości środków 
,_ i Techniki Ochrony Roślin -- '-

Fungicydów 
Ochrony Roślin {HTOR) 

ILBJSORI 
Specjalista ds. 

Laboratorium - Zamówień 
Zakład Monitorowania 

Zespół Badania Badania Publicznych 
i Sygnalizacji Agrofagów - '-

Zoocydów Pozostałości -{MSA) środków 
Ochrony Roślin 

{LBPSOR) ,_ Dział 
Informatyki Zakład Rolnictwa 

Polowa Stacja Ekologicznego 
~ Doświadczalna i Ochrony Środowiska .... 

w Winnej Górze Dział 
Administracyjno- '-(REOŚ) 
-Gospodarczy 

'- Centrum 
Zakład Metod Klinika Chorób Roślin Kongresowe 
Biologicznych 

,_ 
i Bank Patogenów -

(MB) (KChRBP) Zespól Informatyki ~ 
i Analiz Branżowych 

Zakład Transferu 
Zakład Wirusologii 

Wiedzy .... i Bakteriologii - i Upowszechniania Terenowa Stacja {WB) 
{ZTWU) I- Doświadczalna L.. 

w Białymstoku 

Zakład Biologii 
Terenowa Stacja Molekularnej 
Doświadczalna - Laboratorium ~ 

i Biotechnologii 
w Rzeszowie Badania {BMB) 

Bezpieczeństwa ,_ 
żywności i Pasz 

{LBBZP) Zakład Badania 
Rolniczy Zakład Pozostałości środków 
Doświadczalny --Ochrony Roślin 
w Winnej Górze 

Terenowa Stacja {BPSOR) ... Doświadczalna 
w Toruniu 

Zakład Technologii 
Cyfrowych ... Ośrodek Hodowli .... 

Zwierzyny w Ochronie Roślin 
Centrum Badań {TCOR) 

Organizmów 
Kwarantannowych, 

'- Inwazyjnych i 
Genetycznie 

Zmodyfikowanych 
(CBOKIGZ) 

I 
I 

GŁÓWNY 

KSIĘGOWY 

I 
Dział I 

Finansowo-Księgowy 

Sekretariat Dyrektora 
Asystent Dyrektora· 

Dział 
Spraw Pracowniczych 

Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych 

Pełnomocnik ds. 
Ochrony Informacji 

Niejawnych 

Specjalista 
ds. Obronnych 

Kancelaria Informacji 
Niejawnych 

Pełnomocnik ds. 
Integrowanej Ochrony 

Roślin i Wdrożeń 

Pełnomocnik ds. 
Planu Wieloletniego 

Pełnomocnik ds. 
Współpracy 

Międzynarodowej 

Pełnomocnik ds. 
Bezpieczeństwa 

Biologicznego 

Pełnomocnik ds. 
Gospodarki 
Odpadami 


