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STATUS PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
Z DNIA 4 MAJA 2005 R.
w sprawie nadania Instytutowi Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach
statusu państwowego instytutu badawczego

(Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 730)
Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§1
1. Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach, utworzonemu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Dz. U. Nr 24, poz. 212), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2. Instytut używa nazwy „Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
- Państwowy Instytut Badawczy”.
3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
§2
1. Przedmiotem działania Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
a) opracowywania i doskonalenia technologii produkcji roślin na
gruntach ornych, z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych
i ekonomicznych technologii produkcji,
b) hodowli chmielu i tytoniu,
c) systemów produkcji rolniczej,
d) ekologii i zwalczania chwastów,
e) biologii plonowania i jakości produktów roślinnych,
f) systemów nawożenia i uprawy roli,
g) biologicznych metod podnoszenia żyzności gleby,
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h) agrometeorologii i klimatycznej rejonizacji produkcji roślinnej,
i) gleboznawstwa i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
j) oceny przyczyn i stopnia degradacji gleb, zanieczyszczenia gleb
oraz opracowania zasad ich ochrony i rekultywacji,
k) baz danych i informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej kraju,
l) organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej,
m) regionalizacji produkcji rolniczej;
2) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
2. Do zadań Instytutu należy:
1) realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o ¿nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2));
2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej i kształtowania środowiska
rolniczego;
3) upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego, w formie wydawnictw książkowych, publikacji,
kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;
4) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
5) udzielanie informacji naukowej i technicznej w zakresie technologii
produkcji roślinnej i kształtowania środowiska rolniczego oraz oddziaływania systemów gospodarowania w rolnictwie na środowisko przyrodnicze;
6) opracowywanie analiz i ocen, w tym dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie badań dotyczących upraw, nawożenia
i gleboznawstwa, a także propozycji wykorzystania w kraju osiągnięć
światowych w tej dziedzinie;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.
§3
Źródłem ¿nansowania działalności Instytutu są środki ¿nansowe:
1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programu wieloletniego, którego głównym wykonawcą jest Instytut, ustanowionego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o ¿nansach
publicznych; dysponentem środków budżetowych ustalanych na rea5

lizację zadań programu wieloletniego jest minister właściwy do spraw
rolnictwa;
2) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki,
na podstawie przepisów o zasadach ¿nansowania nauki;
3) uzyskane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków
i sposobu gospodarki ¿nansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
§4
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający
rozliczanie otrzymanych środków ¿nansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów
M. Belka

______________________________
1)

2)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z
2004 r. Nr 238, poz. 2390.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z
2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.
2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

Statut zatwierdzony przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa, dnia 11 marca 2011 r.

STATUT
INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
1. Instytut badawczy o nazwie „Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy”, zwany dalej „Instytutem”, jest
państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem
prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-¿nansowym, która prowadzi
badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie
i zastosowanie w praktyce.
2. Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie
utworzenia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (Dz. U.
Nr 24, poz. 212);
3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie
nadania Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr
66, poz. 403);
4) niniejszego statutu.

1.
2.
3.
4.

§2
Instytut posiada osobowość prawną.
Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy.
Instytut posiada status państwowego instytutu badawczego.
Instytut może tworzyć jednostki terenowe.
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5. Instytut może używać skróconych nazw: IUNG-PIB oraz Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB.
6. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw
rolnictwa.
7. Minister właściwy do spraw nauki ocenia poziom naukowy Instytutu
i jakość prowadzonych w nim badań naukowych i prac rozwojowych
oraz zgodność działalności Instytutu z zadaniami wskazanymi
w ustawie.
8. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła
Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

Rozdział II
Przepisy szczegółowe
§3
1. Do podstawowej działalności Instytutu należy:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
a) opracowywania i doskonalenia technologii produkcji roślinnej na
gruntach ornych, z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych
i ekonomicznych,
b) hodowli chmielu i tytoniu oraz utrzymywania zasobów genetycznych
tych roślin,
c) systemów produkcji rolniczej,
d) ekologii i regulacji zachwaszczenia,
e) biologii plonowania roślin, ¿tochemii i jakości produktów roślinnych,
f) systemów nawożenia i uprawy roli,
g) metod podnoszenia żyzności gleb,
h) agrometeorologii i rejonizacji produkcji roślinnej, w nawiązaniu do
prognozowanych zmian klimatycznych,
i) gleboznawstwa oraz waloryzacji i racjonalnego wykorzystania
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
j) oceny przyczyn i stopnia degradacji gleb, zanieczyszczenia gleb oraz
opracowywania zasad ich ochrony i rekultywacji,
k) baz danych i informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej kraju,
l) organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej,
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m) badań i analiz związanych z bezpieczeństwem oraz jakością surowców
roślinnych i żywności,
n) prognozowania i oceny skutków zmian w przepisach prawnych
związanych z dopuszczeniem nawozów i substancji użyźniających do
obrotu i stosowania,
o) oceny skuteczności działania i wpływu na środowisko nawozów oraz
środków użyźniających, w tym również dopuszczanie ich do obrotu
i stosowania,
p) oceny skutków oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze,
r) kwali¿kowania oraz prowadzenia wykazu nawozów do stosowania
w rolnictwie ekologicznym,
s) opracowywania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie
uprawy roślin i wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
t) opracowywania alternatywnych kierunków produkcji roślinnej,
u) prowadzenia innych prac oraz badań naukowych w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych związanych z uprawą i nawożeniem
roślin oraz wykorzystaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do
potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których
mowa w pkt.1.
2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:
1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy
w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju produkcji roślinnej
w kraju i zagranicą, wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
oraz w zakresie możliwości wdrażania w kraju osiągnięć światowej
nauki i techniki w dziedzinie uprawy roślin i kształtowania środowiska
rolniczego;
4) prowadzić działalność normalizacyjną i uni¿kacyjną z zakresu uprawy
roślin, nawożenia i kształtowania środowiska;
5) prowadzić i rozwijać bazy danych związanych z przedmiotem działania
Instytutu;
6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej
i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności intelektualnej,
a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
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7) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi
i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne
wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych
i kalibrację aparatury;
8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi
badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
9) organizować i uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych
projektach badawczych;
10) prowadzić współpracę z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami
naukowymi i badawczymi;
11) prowadzić działalność w zakresie organizacji konferencji, seminariów,
sympozjów oraz innych form upowszechniania wiedzy;
12) utrzymywać i rozbudowywać sieci informatyczne.
3. Instytut poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może:
1) realizować zadania ustalone dla państwowego instytutu badawczego
przez Radę Ministrów w programach wieloletnich;
2) prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
3) prowadzić inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.
§4
1. Instytut może prowadzić również działalność inną, niż wymienioną
w § 3 statutu, w zakresie:
1) uprawy zbóż i innych upraw rolnych;
2) uprawy warzyw, specjalistycznych roślin ogrodniczych i produktów
szkółkarskich;
3) uprawy drzew owocowych oraz gatunków roślin wykorzystywanych
do produkcji napojów i przypraw;
4) upraw rolnych połączonych z chowem zwierząt;
5) usług związanych z produkcją roślinną;
6) gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb;
7) produkcji alkoholu etylowego;
8) poligra¿i;
9) wydawania publikacji i innych wydawnictw niezwiązanych
z prowadzonymi badaniami i pracami rozwojowymi;
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10) sprzedaży hurtowej zbóż, nie przetworzonego tytoniu i chmielu,
nasion i pasz dla zwierząt;
11) sprzedaży hurtowej kwiatów i sadzonek roślin;
12) sprzedaży hurtowej żywych zwierząt, w tym ryb;
13) sprzedaży mleka;
14) sprzedaży detalicznej owoców i warzyw;
15) utrzymania i ochrony obiektów zabytkowych dziedzictwa
narodowego będących własnością Instytutu dla celów kultury
i turystyki;
16) usług hotelarskich.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest wyodrębniona pod względem
¿nansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w § 3
statutu.
§5
1. Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.
2. Uprawnienia i obowiązki organów Instytutu reguluje ustawa.
§6
1. Rada Naukowa liczy 30 członków, w tym:
1) 21 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu;
2) 9 osób spoza Instytutu.
2. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
§7
Pracownicy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1:
1) posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł
naukowy, wchodzą w skład Rady Naukowej w liczbie 18;
2) posiadający stopień naukowy doktora, wchodzą w skład Rady Naukowej
w liczbie 2.
§8
1. Dyrektor powoła kolegium jako organ opiniodawczo-doradczy.
2. Dyrektor określi nazwę, skład osobowy, zadania oraz tryb pracy
kolegium.
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§9
Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie jest poprzedzone
konkursem.
Konkurs ogłasza Dyrektor oraz powołuje komisję konkursową.
W informacji o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska,
którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów,
które kandydat powinien złożyć oraz termin i miejsce składania
dokumentów.
Informacja o konkursie jest publikowana na stronie internetowej
Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw
nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin zgłaszania ofert
nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji
o konkursie na stronie internetowej Instytutu.
Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w informacji
o konkursie. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
komisja konkursowa przeprowadzana rozmowę kwali¿kacyjną.
Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwali¿kacyjnej
komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić
nowy konkurs na dane stanowisko.
§ 10
Komisja dyscyplinarna w Instytucie składa się z 3 członków
pochodzących z wyborów.
Dyrektor zarządza wybory do komisji dyscyplinarnej i powołuje
komisję wyborczą składającą się z 5 członków będących pracownikami
Instytutu, którzy wyrazili pisemną zgodę na zasiadanie w komisji
wyborczej, oraz wskazuje przewodniczącego komisji wyborczej.
Osoby zasiadające w komisji wyborczej nie mogą kandydować do
komisji dyscyplinarnej.
Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu
i badawczo-technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru
komisji dyscyplinarnej.
Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu
i badawczo-technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
pracy w Instytucie.

6. Kandydatury do komisji dyscyplinarnej zgłaszają osoby, o których
mowa w ust. 5, do przewodniczącego komisji wyborczej, w terminie
14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora.
7. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie
wyborów oraz ogłasza listę kandydatów na członków komisji
dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem
wyborów.
8. Głosowanie jest tajne. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą
kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
9. W przypadku gdy więcej kandydatów niż ma zostać wybranych
uzyskało jednakową największą liczbę głosów, przewodniczący
komisji wyborczej zarządza dodatkowe głosowanie spośród osób, które
uzyskały jednakową największą liczbę głosów.
10. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje
Dyrektorowi.
11. Dyrektor ogłasza wyniki wyborów.
§ 11
1. Warunki zatrudniania pracowników Instytutu, ich uprawnienia
i obowiązki, określają: ustawa oraz regulamin pracy obowiązujące
w Instytucie, a w sprawach nieuregulowanych - przepisy prawa pracy.
2. Kwali¿kacje pracowników naukowych Instytutu niezbędne do
zajmowania poszczególnych stanowisk określi Dyrektor w drodze
zarządzenia.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy
ustawy.
2. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla
uchwalenia statutu.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Jan Kuś
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