
POROZUMIENIE O WSPoLPRACY

Zawarte w dniu 27 maja 2009 roku porozumienie na czas nieokre6lony pomiqdzy stronami:

1. Instytutem Ochrony RoSlin - Pafstwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu,
zwanym w dalszej czq6ci porozumienia ,,IOR - PIB"
adres: 60-318 Poznah, ul Wtadyslawa Wqgorka 20
reprezentowanym przez: Doc. dr hab. Marka Mr6wczyrf,skiego - dyrektora IOR - PIB

i

2. Centralnym OSrodkiem Badania Odmian Ro5lin Uprawnych w Stupi Wielkiej,
zwanym w dalszej czqfici porozumienia,,COB ORU"
adres: 63-022 Slupia Wielka
reprezentowanym przez; prof. dr hab. Edwarda S. Gacka - dyrektora COBORU

Przedmiot i cel wsp6lpracy

Art. 1
Strony porozumienia dzialajqc w ramach posiadanych uprawnieri i Srodk6w, bQd4
wsp6lpracowaly w zakresie poszerzania informacji o odmianach ro6lin uprawnych, okre6lania
szkodliwo6ci wystqpowania najwu2niejszych agrofag6w ro6lin rolniczych oraz sposobu ich
zwalczania, w tym takZe prowadzenia niekt6rych badan odmianowych i Srodk6w ochrony
roSlin.

Zakres wsptilpracy

Alrt.2
COBORU w ramach wsp6lpracy, w miarq posiadanych mozliwo6ci, udostqpni wlasn4 sie6
do6wiadczaln4 do cel6w oceny szkodliwoSci najwa2niejszych agrofag6w roSlin rolniczych
oraz wykonania polowych doSwiadczefirejestracyjnych Srodk6w ochrony ro6lin.

Art.3
IOR - PIB w ramach wsp6tpracy, w miarq posiadanych mo2liwo6ci, udostqpni wlasnq sie6

doSwiadczaln4 i zapewni wykonanie do6wiadczeri w ramach Porejestrowego

DoSwiadczalnictwa Odmianowego (PDO), wynikaj4cych z ustaleri COBORU oraz

Wojew6dzkich Zespol6w PDO.

Art.4

Strony porozumienia udziel4 wzajemnie niezbqdnej pomocy w zakresie metodyk badan i

doSwiadczeri, o kt6rych mowa w artykule 2 i 3.



Art.5
W celu szerszego wykorzystania do6wiadczefr PDO orv kolekcji roboczych w
do6wiadczeniach OWT do cel6w naukowych, COBORU zezwoli IOR - PIB na wykonywanie
na tych do6wiadczeniach dodatkowych niedestrukcyjnych obserwacji i pomiar6w oraz
pobieranie materialu ro6linnego, w celu oznaczenia wystqpowania agrofag6w na ro6linach
rolniczych oruz ich szkodliwo6ci.

Art .6
W celu lepszego planowania zabieg6w ochrony roSlin w doSwiadczeniach prowadzonych
przez COBORU, IOR - PIB udostqpni bezplatnie COBORU oraz podlegtym mu jednostkom,

serwisy dotyczqce prognozowania i sygnalizacji pojawiania siq agrofag6w na roSlinach
rolniczvch oraz stosowania Srodk6w ochronv roSlin.

Art.7
Strony porozumienia bqdq wspomagaly wzajemnq dzialalno66 deleguj4c, w razie potrzeby,

pracownik6w do uczestnictwa w roboczych zespolach oraz innych cial doradczych obu

instytucji.

Art.8
Strony porozumienia bgda wsp6lpracowaly w zakresie doszkalania wlasnej kadry
merytorycz nej z tematyki dotycz4cej dzi alalno Sci obu instytucj i.

Art.9
Strony porozumienia bqd4 wsp6lpracowaly w zakresie tworzenia i aktualizacji wsp6lnych

opracowaf dotyczqcych technologii produkcji, w tym integrowanych i ekologicznych,

r 62ny ch gatunk6w ro Slin rolniczych or az ich upow szechni aniu.

Art. L0

Strony porozumienia bezplatnie udostqpnian4 wzajemnie publikacje z zak,resu swej

dzialalno6ci, w tym: sprawozdania z dzialalnoi;ci, listy odmian roSlin wpisanych do

Krajowego Rejestru, listy opisowe odmian, listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze

wojew6dztw, wyniki Porejestrowych DoSwiadczeri Odmianowych, oraz opracowania

dotyczqce technologii produkcji r62nych ro6lin uprawnych, zalecenia ochrony roSlin, postqpy

w ochronie ro6lin, stan fitosanitarny roSlin uprawnych w Polsce.

Organizacja wspdlpracy

Art. 11,
Szczeg6lowe zasady wsp6lpracy, w tym finansowania niekt6rych jej element6w (artykuly 2-

8), w razie potrzeby regulowanie bqdzie odrEbnymi umowami lub innymi uzgodnieniami.



Art.12
S trony porozumieni a do dokonyw an ia szczeg6lowych ustalef w y znaczaj4:

a) ze strony IOR - PIB osobami wyznaczonymi do kontakt6w bezpoSrednich z COBORU
zwiqzanych z przedmiotem niniejszego porozumienia s4: doc dr hab. Marek Korbas, doc
dr hab. Felicyta Walczak, dr Anna Tratwal.

b) Ze sftony COBORU osobami wyznaczonymi do kontakt6w bezpoSrednich z IOR - PIB
zwiqzanych z przedmiotem niniejszego porozumienia s4: mgr in2. Marcin Behnke,
dr in2. Julia Borys,mgr in2. J6zef Zych.

Postanowienia korf, cowe

Art. 13
Wszelkie zmiany,jakie strony chciatyby wprowadzi6 do ustaleri wynikajqcych z niniejszego
porozumienia, wymagajq zgody obu stron pod rygorem niewaznoSci i dokonywane sA w
formie pisemnego aneksu do porozumienia.

Art.14
Umowq doty czqcq porozumienia sporz4dzono w dw6ch j ednobrzmi4cych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej strony porozumienia.

/1 vz7-"-;,/
doc. dr hab. Marek Mr6wczyrflski
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