
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r. 

Poz. 2342 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Instytutowi Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach utworzonemu na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana 

Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (Dz. U. poz. 1166), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się 

status państwowego instytutu badawczego. 

2. Instytut używa nazwy „Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy”. 

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa. 

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności 

wdrożeniowej, upowszechnieniowej, normalizacyjnej i unifikacyjnej w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdob-

nych i pszczelarstwa. 

2. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 3. Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, poprawy jakości 

życia obywateli oraz ochrony dziedzictwa narodowego, wykonywanych w sposób ciągły należy: 

1) ochrona roślinnych zasobów genowych; 

2) utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych; 

3) hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych; 

4) doskonalenie zasad racjonalnego nawożenia; 

5) rolnictwo ekologiczne; 

6) ochrona roślin; 

7) zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin; 

8) udział w przygotowaniu, a następnie monitorowaniu wpływu wspólnej polityki rolnej na produkty ogrodnicze; 

9) optymalizacja produkcji upraw sadowniczych na terenach górskich i podgórskich. 

§ 4. Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe: 

1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz 

gospodarczą; 
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2) pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) lub dotacji celowych uzyskiwanych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 

3) z realizacji projektów finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki; 

4) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz z innych źródeł zagranicznych; 

5) uzyskiwane z innych źródeł. 

§ 5. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań Instytutu, o których mowa w § 3, jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 




