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. § 6. 1. Instytut przejmuje część majątku stanowią
cego własność lub ~dącego w uzytkowaniu Państwo
wego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, 
określoną przez Ministra RolnictWa ' i Reform Rolnych 
w porozumieniu' z Ministrem Finansów. 

2. Instytutowi moze być również przekazany ma
jątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Rol
n ictwa i Reform Rolnych w porozum 'eniu z Ministrem 
Finansów. 

§ 7. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty 
jest · budzetem Ministerstwa Rolnictwa Reform Rol-
nych. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia p'oeucza się Mini
strowi Roln;ctwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
z Ministrem Szkół , Wyższych i Nauki. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1950 F. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MlNJSTłtÓW 

z dnia 31 maja 1950 F. 

w sprawie utworzenia Instytutu M~hanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. 

Na podstawie art. 16 i 108 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. e organizacj i nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zar~ądza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Tworzy się Instytut Mechanizacji i Elektry
fikacji Rolnictwa zwany w dalszym ciągu Instytutem, 
którego zadaniem jest kierowan:e całokształtem badań 
w zakresie m echanizacji i elektryfikacji rolnictwa oraz 
bezpośrednie prowadzenie prac naukowo-badawczych 
w tym zakresie. 

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

szony w Monitorze Polskim. 
§ 2. Nadzór n ad Instytutem porucza się Ministrowi 

Rolnictwa i Reform Rolnych, który wykonuje go w po
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczeg() i Ministrem Szkół Wyższych 
i Nauki. 

§ 3. Instytut może za zgodą władzy nadzorczej po
siadać oddziały oraz p;acówki pomocnicze. 

§ 4. 1. Instytut sprawuje nadzór nad działalnością 
naukową w zakresie mechanizacji i · elektryfikacji rol
nictwa, prowadzoną przez inne placówki naukowo-ba
dawcze, podległe Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych. 

2. W zakresie zleconym przez M inistra Szkół Wyż
szych i Nauki Instytut nadzoruje i koordynuje prace 

naukowo-badawcze zakładów i instyt.utów szkół wyż

szych w dziedzinie mechanizacji i ' elektryfikacji rol
nictwa, przedstaw:a wnioski w sprawie zatwierdzania 
planów tych prac oraz czuwa nad ich wykonaniem. 

§ 5. Instytut posiada osobowość /prawną. Może on 
za zgodą r"Iinistra Rolnictwa i Reform Rolnych naby
wać, pozbywać i obciążać swój maj ątek nieruchomy. 

§ 6. '1. Instytut prz0jmuje część majątku będącego 
w użytkowaniu Sz!«Jły Głównej Gospodarstwa Wiej
skiego w VY'arszaw 'e określoną przez Minis tra Rol
n ictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministra
l:li Finansów oraz Szkół Wyższych i. Nauki. 

2. Instytutowi może być również przekazany ma
jątek Skarbu Pa11stwa, oznaczony przez Ministra Rol
nictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem 
F inansów. ~.-' 

.. § 7. Ogół dochodów i w ydatków Instytutu objęty 
jest budżetem Min 'st2rstwa Rolni.ctwa i Reform Rol
nych. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Rolnictwa i Reform Rolnvch w porozumieniu 
z Ministrem Szkół Wyższych i N';uk i . 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dn:a 1 stycznia 1950 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 m aja 1950 r . 

w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. 

Na podstawie art. 16 i 108 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictw~ wyż
s:zego (Dz. U. R P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, 90 na
st~puje: 

§ 1. 1. Tworży się · Instytut Uprawy, ~awożenia 
i Gleboznawstwa, zwany w dalszym ciągu Instytutem, 
którego ~-adaniem jest kierowanie całokształtem badań 

w zakresie uprawy, nawożen ia roślin i gleboznawstwa 
oraz bezpośrednie prowadzenie prac naukowo-badaw
czych w tym zakresie. 

2. Siedzibą Instytutu jest ni. st. Warszawa. 

3. Instytutowi nadaje się statut, który tiędzie ogło
szony w Monitorze Polskim. 




