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Przepisy ogólne

l,.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczl, ZwanY dalej

,,Instytutem" działa na podstawie

:

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczYch (Dz. U.

1)

ustawy

2)

z 2016 r. poz. 37I, z późn. Zm.), zwanej dalej ,,ustawą";
uchwĄ nr 33 prezydium Rządu z dnia 24 stycznia 1951 r. W sPrawie

z

ręorgan izacji nauki rolniczej

3)

;

rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 16 marca2010 r. W SPraWie nadania
Inst5rtutowi

Hodowli

i Aklimńyzacji Roślinw

Radzikowie statusu

Państwowego Instytutu Badawczęgo (Dz. U. Nr 6I, poz_ 377);

4)

zarządzenia

nr 13

Ministra Rolnictwa

i

Gospodarki ZYwnoŚciowej

dnia 30 grudnia 1,996 t. w sprawie połączenia jednostek badawczo,
rozwojowych: Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślinw Radzikowie

z

orazlnstytutu Ziemniaka w

5)

niniejszego Statutu.

B oninie

;

2.
1.

Siedzibą Instytutu jest miejscowośćRadzików w województwie mazowieckim.

2.

Instytut posiada status państwowego instytutu badaw azego .

3.

Instytut możę używac skróconej nazwy IHAR-PIB.

4.

Instytut posiada osobowośćprawną.

5.

Instytut możę używac okrągłej pieczęci

z wizęrunkiem godła Rzeczypospolitej

Polskiej pośrodkui nazwą w otoku.
6.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwydo spraw rolnictwa.

7.

Instytut posiada oddziały i zal<łady naukowę oraz zal<łady doświadczalnę.

3.

1.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

1)

prowadzęnię badań naukowych

i

prac rozwojowych

z

dziedziny nauk

rolniczych i innych dziedzin tworzących naukowe podstawy hodowli roślin

i

nasiennictwa, technologii produkcji, przechowalnictwa

roślinrolniczych

i

energ etycznych uzytkowanych

i niezywno ściowe, dotyc zący ch w szczęgó lno ści

a)

i

przetwórstwa

na cele zywnoŚciowe

:

genetyc znych podstaw hodowli roślin, w

dziedziczęnia cech uzytkowych

i

tym określania sposobu

metod tworzenia nowej zmiennoŚci

genetycznej warunkuj ącęi postęp w hodowli nowoczesnych odmian,

b)

genetyc

znych,

fizjologiczno-biochemi

cznych

uwarunkowań

produktywności roślin,

c)

mechanizmów warunkujących odpornośćroślinna stresy biotyczne

i

abioty cznę, w tym wyodrębniania źrodęłodporności na te czynniki

otazmetod ich wykorzystania w hodowli i uprawie roślin,

d)

opracow

ania i

biotechnologicznych,

ania mętod molękularnych,
bioinformaĘcznych i biometrycznych dla
wykorzyst

potrzeb hodowli roślini nasiennictwa,

e)

monitorowania występowania
patogenów

i

w kraju

ważnych gospodarczo

szkodników roślinuprawnych,

w tym

kwarantannowych dla potrzeb nauki i hodowli roślin,

2

organizmów

0
g)

badania struktury populacj i ważnych gosp odarczo patogenów,
gromadzenia, ochrony, wstępnej oceny

i

utrrymania w stanie żywym

roślinnych zasobów genowych,

h) analizy

stosowanych metod transformacji genetycznej roślin

i gromadzęnię informacji o roślinachGMO,

i)

analizy roślini produktów roślinnych pod względem zawartoŚci

GMo,

j)

w tym metod
hodowli roślin,w tym

opracowania nowatorskich metod hodowli twórczej,

oceny materiałów wyjściowych do

w zmieniających się warunkach klimatyczrtych,

k)
1)

technologii i technik przechowalnictwa mŃęrińu siewnego,

oceny postępu odmianowego

i

optymalizacji produkcji nasiennej

roślinuprawnych,

m)

oceny wartościbiolo gicznej, technologicznej

i

przechowalniczej

materiafu siewnego odmian roślinuprawnych

i

sadzeniaków

ziemniaka,

n)

optymalizacji technologii produkcji roślinoleistych, korzeniowYch
otaztechnologii produkcj i, przechowalnictwa i ochrony ziemniaka,

o)

prowadzenie badah naukowych

i

rozwijanie metod hodowli dla

potrzeb rożnych systemów gospodarowania,

w tym

rolnictwa

ekologicznęgo;

2)

wdrażanie i upowszechnianie w praktyce wyników badafi naukowYch i Prac

rozwojowych.

2. W

rwiązku

z

prowadzoną działalnościąpodstawową do zakresu działania

Instytutu należy:

1)

publikowanie

i

upowszechnianie wyników badań naukowych

rozwojowych mviązanych

z

działa\nościąInstytutu

oraz

i

Prac

rozwijanie

własnych wydawnictw;

2)

upowszechnianie innych inform acji

z

dziedziny nauk rolniczYch: hodowli

roślini nasiennictwa, technologii produkcji
rolniczych;

i

przetwórstwa roŚlin

3)

współpraca zjednostkami naukowymi
gr anic ą

4)

w

za|<r ęs

i

e w dr

a

żania p o stępu

dla

realizacja zadań ustalonych

i innymi

b i o 1o g i c

instytucjami w kraju

znę go

i

za

;

Instytutu przez Radę Ministrów

w programach wieloletnich ustanowionych na podstawie przepisów ustawy

z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2016

r. poz.

1870, z późn. zm.);

5)

rozwijanie badafi podstawowych w dziedzinach nauk mięszczących
w przedmiocie dziaŁania Instytutu

6)

ksztńcęnie

i

;

doskonalenie kadr specjalistów

w przedmiocie działania Instytutu

7)

się

z

dziędzin mięszcząaych się

;

wykonywanie eksperty z, pral doświad czalnych i technicznych otaz innych
prac usfugowych

o charaktęrzę badawczym \ub tozwojowym w zakresie

mięszczącym się

w

przedmiocie działania Instytutu, zleconych przez inne

podmioty;

8)

gromadzenie, przetwatzanię
technicznej

i

ekonomicznej

z

i

upowszechnianie informacji naukowo-

dziędzin mieszczących się

w

Przedmiocie

dzińania Instytutu;

9)

prowadzenie i uczestniczenię w krajovyych

i

międzynarodowYch Projektach

badawczych;

10) wykonywanie innych zadahzlecony ch przezorgan nadzorująa|.

3.

Instytut posiada uprawnienia do:

1)

nadawania stopni naukowych doktora

rolniczych

w

i

doktora habilitowanego nauk

dziedzinię: nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia oraz

występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych;

2) współpracy

naukowo-technicznej

z

podmiotami

i zagranicznymi;

3)

prowadzenia działa\nościgospodarczej zgodnie

z

krajowYmi

obowiązującymi

przepisami prawa.

4.

przedmiot i zakres dzińalności Instytutu jest określony w rozporządzeniu RadY
Ministr ów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji DzińalnoŚci

- PKD (Dz. U. Nr 251 poz.

1885, zpoźn. zm.):
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1) 72.19.Z -

badania naukowe i prace rozwojowe

w dziedzinie pozostaĘch

nauk przyr o dniczy ch i techni czny ch;

2) 7 I .20.A - badania i analizy związanę zjakościązywności;
3) 72.II.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w biotechnologii;
4) 0Iil.Z - uprawa zbóż, roślinstrączkowych i roślinoleistych na nasiona,
zwyłączęnięm ryżu;

5) 01.I3.Z

uprawa watzyw, włączaJąc melony oraz uprawa roślin

korzeniowych i roślinbulwiastych;

6) 01.19.Z 7) 0I.28.Z

pozostałę uprawy rolne inne niz wieloletnie;

uprawa roślinptzyptawowych

i

aromatycznych oraz roślin

wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;

8) 0I.29.Z - uprawa pozostaĘch roślinwieloletnich;
9) 0I.4I.Z - chów i hodowlabydłamlecznego;
10) OI.42.Z _ chów i hodowla pozostńegobydła i bawołów;
11) 0I.46.Z - chów i hodowla świń;
12) 0I.50.Z uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą
(dziaŁalno

ć mie szana)

ś

zwierząt

;

13) 0I.6I.Z - działalnośó usługowa wspomagającaprodukcję roŚlinną;
14) 0I.63 .Z _ działalnośóusługowa następltJąca po zbiorach;
15) 0I.64.Z - obróbka nasion dla celów rozmnażania roŚlin;
16) II.U.Z - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;

I7) 46.2I.Z

sprzeduż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion

i pasz dla zwięrz{;

18) 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca

krótkotrwałego

zakwŃęrowania;

19) 55.90.Z - pozostŃę zakwaterowania;
20) 56.29.Z - pozostała usługowa dzińaIność gastronomiczna;
2I) 58.I9.Z - pozostała dzińalnośćwydawnicza;
22) 68.20.Z wynajem i zarządzanię nieruchomościami własnymi lub
dzięrżawionymi;

23) 82.30.Z

dzińalnoścTwlązana

z

organizacją targów, wystaw,

konferencj i i kongresów;

24)

85.59.8

pozostałe pozaszkolnę formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane;

.A
91 .01 .B
27) 9I.04.Z

25)
26)

91 .01

dziaŁalnośćbibliotek;

dzińa|nośćarchiwów;

dzińalnośćogrodów botanicznych

i

zoologicznych oraz

obszarów i obiektów ochrony przytody.

5. Wszelka dzińalnośćkoncesjonowana lub wymagająca zerwolenia będzie
prowadzona przez jednostki wchodzące w skład struktury otganizacyjnej
Instytutu, po uzyskaniu stosownych zęzwolęń.

4.
1.

Instytut możę prowadzió innąniz określona w 3 ust.1 , działalnoŚĆ gosPodaraZL,

w tym handlową i usługową, zarówno w obrocie krajowyffi, jak

i

zagtanicznYm

na zasadach określonychw przepisach prawa.
2.

3.

Działalnośćgospodarcza, o której mowa w ust.

1,

jest wydzielona Pod względem

finansowym i rachunkowym z dzińalności określonej w 3 ust.

1.

Instytut możę w celu komercj alizacjiwyników badań naukowych, a takŻę w celu

prowadzenia dzińah

z

zal<tesu transferu

technologii i promocji nauki, za zgodą

ministra sprawującego nadzór, tworzyc spółki kapitałowe, obejmowaÓ lub
nabywaó udziaĘ lub akcje w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego
t5rtułu.

Rozdział II
Organy InsĘtutu

5.
1.

Organami Instytutu są:

1)
2)
2.

Dyrektor;
Rada Naukowa.

Uprawnienia i obowiązki organów Instytutu reguluje ustawa.
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6.

1.
2.

Rada Naukowa Instytutu|iczy 30 członków, w tym:

1)
2)

15

pracowników naukowych Instytutu;

15 osób niebędących pracownikami Instytutu.

Rada Naukowa Instytutu działa na podstawie uchwalonego P?ZęZ siebie
regulaminu.

7.

Pracownicy, o których mowa

1)

w

6 ust. 1 pkt 1:

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tYtuŁ naukowY,
wchodzą w skład Rady Naukowej w liczbie 14;

2)

tYtułu
nieposia dający stopnia naukowego doktora habilitowanego albo
naukowego, wchodzą w skład Rady Naukowej w Liczbię I.

Rozdział III
Organizacja InsĘtutu
8.

Dyrektor

p

owołuj e s ekret arza naukowe go Instytutu.

9.

i kwalifikacje
Zasady zatrudnianiapracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki
określają:

1)
2)
3)

ustawa;

regulaminwynagradzania;
regulamin pracy obowiąZLĘący w Instytucie.

10.

1.

jest PoPrzedzonę konkursem,
Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie

ktory ogłasza Dyrektor Instytutu.
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2.

W informacji o konkursie podaje się w szczęgólności: nazwę stanowiska, którego

konkurs doĘczy, wyma garia formalne, listę dokumentów, które kandydat
powinien złożyć,termin

i

miejsce składania dokumentów oraz skład komisji

konkursowej.
3.

Informacja o konkursie jest publikowana na stronie intęrnetowej InstYtutu, fl&
stronie internetowej ministra właściwegodo spraw nauki w BiuletYnie Informacji

publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej W euroPejskim
portalu dla mobilnych naukowców. Termin zgłaszania ofert nie moze bYĆ krótszY

niz 14 dni od dnia zamlęszczęnia informacji o konkursie na stronie internetowej
Instytutu.
4.

Kandydat powinien

złoĘćdokumenty wymienione w informacji o

zatówno w formie papierowej jak

konkursie

i elektronicznej. Z kandydatami sPełniającYmi

wymagania formalne komisja konkursowa przeptowadza

rozmowę

kwalifikacyjną.
5.

Na podstawie złożonychdokumentów oraz rozmowy kwalifikacYjnej komisja
konkursowa wyłania zvvy cięzcę konkursu.

6.

Konkurs moze byó nierozstrzygnięty

i w takim wypadku

można ogłosiĆ nowY

konkurs na dane stanowisko.

Rozdział

IV

Postępowanie dyscyplinarne

11.
1.

Komisja dyscyplinarna w Instytucie składa się

z3

członków PochodzącYch

z wyborów.
2.

Dyrektor Instytutu zarządza wybory do komisji dyscyPlinarnej i Powołuje
komisję vr,yborczą składającą się z 5 członków będącYch Pracownikami
Instytutu

wskazuj
Ą

J.

,Iłórzy wyrazili pisemnązgodę na
e.

przew o dnicząc

eg

o komi

sj

zasiadanię w komisji wYborczej oraz

i wyb orcz

ej

.

osoby zasiadĄące w komisji wyborczej nie mogą kandYdowaĆ do komisji
dyscyplinarnej.

4.

Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczotęchnicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarzę Qzasu prac} w InstYtucie nie
krócej niz rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dYscYPlinarnej.

5.

Czynne prawo wyborczę przysługuje pracownikowi naukowemu

i

badawczo,

technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiaruę czasvw InstYtucię.

6.

Kandydatury do komisji dyscyplinarnej zgłaszają osoby, o których mowa
w ust. 5, do ptzęwodniczącego komisji wyb orczej, w terminie 14 dni od dnia
zarządzenia wyb oró w ptzez Dyrektora Instytutu.

7

.

oraz
Komisja wyborc za informuje pracowników Instytutu o terminie wYborów
najmniej 7 dni
ogŁaszalistę kandydatów na cńonków komisji dyscyplinarnej, co
ptze d

8.

W

znaczony m dni em wyb orów,

Głosowanie jest tajne.
t..ór zy otrzy mają ko

1

ej n

W skład komisji

dyscyplinarnej wchodzą kandYdaci,

o naj wi ę kszą liczb ę gł o s ów

.

g. w

głosów
przypadku gdy więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę
wyborczej
uprawniających do otrzymania mandatu, przęwodniczący komisji
zarządza dodatkowe głosowanie spośród tych osób.

10.

DYrektorowi
Komisja wyborc za sporządzaprotokół z wyborów, który Przekazuje
Instytutu.

1

1.

Dyrektor Instytutu ogłaszawyniki wyborów.
12.

jego Przedmiotowi i zal<ręsowi
Strukturę organizacyjną Instytutu odpowi adĄącą
przęZ DYrektora InstYtutu, Po
działania określaregulamin otganizacyjny ustalony
zvviązkowYch.
zasięgnięciu opinii Rady Naukow ej oraz zakładowych organizacji
13.

Z dniem

zatwięrdzonY
zatwięrdzęnia niniejszego statutu, traci moc statut InstYtutu

przęZMinistra Rolnictwa i Ronvoju Wsi dnia 20 grudnia20l6 r,
Przewodniczący,

y Naukowej IHAR-PIB

fan Szyndel
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UCHWAŁA nr 2lXVIU l 12
Rady Naukowej
lrusrvruru HooowLl l AxllueryzAcJl Roślltt- PeŃsrwovvy lxsrvrur Błołwczy
w Radzikowie

z

23. marca 2017 r.

w sprawie: uchwalenia srnruru
lrusryruTu HoDowLl lAxllułryzAcJl RośltN- PnŃsrwowEco lNsryTuTu BnonwczEGo

Na podstawie ań. 6 ustawy z 30. kwietnia ZalOr. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016r., poz. 371
z późn. zm.) oraz ustawy z 16. grudnia 2016r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (Dz. U. z
2017r., poz. 202), uchwala się, co następuje:
1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli

i

AklimatyzaĄi

Roslin

Państwowy lnstytut Badawczy

w Radzikowie na posiedzeniu 23. marca 2017r. uchwala:

sTATUT
lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
-

Państwowego lnstytutu Badawczego
2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
3.

1. Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia.

2. Zgodnie z ań,6 ustawy z 3a. kwietnia 2ffiar. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 poz.
z póżn. zm.)

STATUT lHAR-PIB zatwierdza Minister nadzorujący
Przewod nlczący

dy Naukowej lnstytutu

tefan Szyndel
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