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Główne filary działalności 

Głównym filarem działalności IOR – PIB są badania jego pracowników naukowych – często 

pionierskie, przyczyniające się do rozwoju ochrony roślin w Polsce i kontynuowane przez 

kolejne pokolenia naukowców. Wyniki badań naukowych prowadzonych przez pracowników 

IOR – PIB zawsze miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju wielu dziedzin nauk rolniczych. 

Dlatego Instytut ściśle współpracuje m.in. z instytucjami rządowymi, z krajowymi i 

zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także z ośrodkami doradztwa 

rolniczego oraz producentami rolnymi. 

IOR – PIB realizuje także, uchwalony przez Radę Ministrów, Program Wieloletni pt. „Ochrona 

roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w 

plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”. Program ten 

obejmuje najważniejsze zadania z zakresu ochrony roślin i ma znaczenie strategiczne. 

Podstawą jego realizacji są akty prawne Unii Europejskiej (m.in. Dyrektywa 2009/128 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 

pestycydów), zaś odbiorcami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodki doradztwa rolniczego, producenci rolni oraz podmioty 

UE (np. Europejski Urząd Statystyczny – EUROSTAT). 

Instytut posiada także uprawnienia do nadawania stopni naukowych – doktora i doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz 

przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych. IOR organizuje 

także: studia doktoranckie, podyplomowe, sesje naukowe, konferencje, seminaria, warsztaty 

i szkolenia. Rozwój Instytutu i jego przyszłość wiążą się bowiem z działalnością kadry młodych 

naukowców – dobrze przygotowanych do pracy na rzecz polskiego rolnictwa. 

W Poznaniu zlokalizowany jest również Hotel IOR – Centrum Kongresowe. Jego celem jest 

zapewnienie komfortowych warunków do pracy i wypoczynku. Hotel posiada 14 sal 

konferencyjnych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny (możliwość tłumaczenia 

symultanicznego), oferuje 125 miejsc noclegowych o różnym standardzie oraz atrakcyjne 

zaplecze gastronomiczne. 
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Ponad dwustuosobowy zespół pracowników IOR – PIB realizuje swoje zadania m.in. w 

dziesięciu zakładach naukowych w Poznaniu, w oddziale w Sośnicowicach oraz w Terenowych 

Stacjach Doświadczalnych w: Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie, a także w Rolniczym Zakładzie 

Doświadczalnym i Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze. 

 


