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UOZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 grudnia 1949 r. 

w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Rolnej. 

Na podstawie art. IG i 103 dekretu z dnia 2-8 paź
dziernika 19!7 r. o organizacji n 3.uki i szkolnictwa wyż
s;:ego (Dz. U. R P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co 
następuj e: 

§ 1. 1. Tworzy się Instytut Ekonomiki Rolnej zwa
ny w dalszym ciągu Instytutem, którego zadaniem jest 
kierowanie całokształtem badań w zakresie ekonomiki 
rolnej oraz bezpośrednie prowadzenie prac naukowo
badawczych w tym zakresie. 

2. Siedzibą Instytutu j est m. st. Warszawa. 
3. Instytutowi nadaje się statut, który będzie ogło

szony w Monitorze Polskim. 

§ 2. Nadzór nad Instytutem porucza się Ministro
wi Rolnictwa i Refor m Rolnych, który wykonuje go 
w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego i Ministrem Oświaty. 

§ 3. Instytut może za zgodą władzy nadzorczej po_ 
::;iadać oddziały oraz placówki pomocnicze. 

§ 4. 1. Instytut sprawuje nadzór nad działalnością 
naukową w zakresie ekonomiki rolnej prowadzoną przez 
inne placówki naukowo-b.1dawcze, podległe lVIinistro\vi 
Rolnictwa i Reform Rt>lnych. 

2. W z2kresie zleconym przez Ministra Oświafy 
Instytut nadzoruje i koordynuje prace naukowo-hadaw
cze zakładów szkół \vyższyeh w dziedzinie ekonomiki 
rolnej, przedstawia wi1loski w sprawie zatwierdzenia 
pl:mów tych prac i z\vlązanych z n im -phm6w finans<!
"'ych oraz czuwa nad ich wykonaniem. 

§ 5. Instytut posiada osobowoś~ prawną. M:oźe en 
nabywać, pozbywać i obciążać swój maj 'łtek nierucho
my za zgodą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. 

§ 6. 1. Instytut przejmuje część majątku stanowiącą 

własność lub będącą w użytkowaniu Państwowego In
stytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, ustaloną 
przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu. 

2. Instytutowi może być również przekazany ma
jątek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministra Rol
nictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z l\1:inistrem 
Skarbu. 

§ 7. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty 
jest budżetem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol
nych. 

§ 8.' Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
z Ministrem Oświaty. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogło
sz~nia z mncą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 
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