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Załącznik do rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 21 marca 1995 r. (poz. 166) 

STATUT URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 

§ 1. 1. Urząd Komitetu Badań Naukowych, zwany dalej 
"urzędem", jest aparatem wykonawczym Komitetu Badań 
Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", oraz Przewod
niczącego Komitetu, działającym zgodnie z zarządzeniami, 
decyzjami i poleceniami Przewodniczącego Komitetu oraz 
pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem. 

2. Urząd zapewnia obsługę prac Komitetu, Przewod
niczącego Komitetu, komisji Komitetu, zespołów komisji 
Komitetu, zespołów opiniodawczo-doradczych oraz sekcji 
specjalistycznych. 

§ 2. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością 
urzędu przy pomocy Sekretarza Komitetu, a także podsek
retarzy stanu óraz dyrektorów departamentów (komórek 
równorzędnych) . 

2. Przewodniczący Komitetu może upoważniać osoby, 
o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników urzędu 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodziel
nych do podejmowania decyzji w imieniu Przewodniczącego 
Komitetu, w określonych przez niego sprawach. 

§ 3. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Przewo
dniczącego Komitetu jest Kolegium urzędu, w skład którego 
wchodzą Sekretarz Komitetu, podsekretarze stanu oraz 
członkowie powołani spośród dyrektorów departamentów 
(komórek równorzędnych) i innych pracowników urzędu 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. 

2. W zależności od potrzeb Przewodniczący Komitetu 
może powoływać inne organy doradcze i opiniodawcze. 

3. Zakres i tryb działania organów wymienionych w 

ust. 1 i 2 oraz nazwę i skład osobowy organów tworzonych 
w trybie ust. 2 określa Przewodniczący Komitetu. 

§ 4. 1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki 
organizacyjne: 

1) Gabinet Przewodniczącego, 

2) Departament Prawny, 

3) Departament Badań, 

4) Departament Studiów i Promocji Nauki, 

5) Departament Ekonomiczny, 

6) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Euro-
pejskiej, 

7) Departament Systemów Informatycznych, 

8) Biuro Spraw Obronnych, 

9) Biuro Administracyjno-Gospodarcze. 

2. Organizację wewnętrzną i szczególowy zakres zadań 
komórek organizacyjnych oraz tryb pracy urzędu określa 

regulamin organizacyjny nadany przez Przewodniczącego 
Komitetu . 

§ 5. Przewodniczący Komitetu sprawuje nadzór nad 
niżej wymienionymi jednostkami badawczo-rozwojowymi: . 

1) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, 

2) Ośrodek Przetwarzania Informacji. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 21 marca 1995 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 
na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. 
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów ban
kowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, za
kres i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa, dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowy
wanie zapasów ryb morskich, zwanych dalej "dopłatami". 

§ 2. Dopłaty są udzielane do kredytów zaciąganych 
przez krajowe podmioty gospodarcze prowadzące skup 
i przechowywanie ryb morskich złowionych lub skupionych 
przez krajowe podmioty gospodarcze. 
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§ 3. Warunkiem uzyskania dopłaty jest przedstawienie 
przez kredytobiorcę: 

1) dokumentu stwierdzającego przekazanie ryb na statek 
transportowy, 

2) dokumentu zakupu ryb lub dokumentu przekazania ryb 
z połowów własnych do przechowania. 

§ 4. Dopłaty są udzielane do kredytów o oprocentowa
niu w stosunku rocznym dla kredytobiorców w wysokości 
0,7 stopy oprocentowania kredytu redyskontowego i nie 
mniejszej niż 7%. 

§ 5. Czynności związane z dokonywaniem dopłat Mini
ster Transportu i Gospodarki Morskiej powierzy, w drodze 
umowy, bankom. 

§ 6. W umowach, o których mowa w § 5, ustalone 
zostaną w szczególności: 

1) limity dopłat. 

2) terminy, forma i zakres przekazywania informacji o kre
dytach udzielonych w ramach limitów dopłat. 

§ 7. Wnioski o kredyty objęte dopłatami krajowe pod
mioty gospodarcze składają w bankach, z którymi Minister 
Transportu i Gospodarki Morskiej zawarł umowy określone 
w § 5. 

§ 8. Dopłaty są przekazywane po złożeniu przez bank 
informacji, o której mowa w § 6 pkt 2. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 14 marca 1995 r. 

w sprawie przekształcenia niektórych przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. 
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, 
poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 
1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) w związku z art. 
7 ust. 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. 
o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych 
w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Przekształca się przedsiębiorstwa państwowe: 

1) Cukrownia BABOROW P.P. z siedzibą w Baborowie, 

2) Przedsiębiorstwo Cukrownia BOROWICZKI z siedzibą 
w Borowiczkach, 

3) P.P. Cukrownia BRZEŚĆ KUJAWSKI z siedzibą w Brze-
ściu Kujawskim, 

4) Cukrownia CEREKlEW P.P. z siedzibą w Ciężkowicach, 

5) P.P. Cukrownia i Rafineria CHYBIE z siedzibą w Chybiu, 

6) P.P. Cukrownia CZĘSTOCICE z siedzibą w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, 

7) P.P. Cukrownia DOBRZELI N z siedzibą w Dobrzelinie, 

8) Cukrownia GOSŁAWICE P.P. z siedzibą w Koninie, 

9) P.P. Cukrownia GŁOGOW z siedzibą w Głogowie, 

10) Cukrownia GNIEZNO P.P. z siedzibą w Gnieźnie, 

11) P.P. Cukrownia GRYFICE z siedzibą w Gryficach, 

12) Cukrownia JANIKOWO P.P. z siedzibą w Janikowie, 

13) P.P. Cukrownia JAWOR z siedzibą w Jaworze, 

14) P.P. Cukrownia KLEMENSÓW z siedzibą w Szczeb
rzeszynie, 

15) P.P. Cukrownia KLUCZEWO z siedzibą Stargardzie 
Szczecińskim, 

16) Przedsiębiorstwo Cukrownia KRASINIEC z siedzibą 
w Krasińcu , 

17) P.P. Cukrownia KRUSZWICA z siedzibą w Kruszwicy, 

18) P.P. Cukrownia ŁAGIEWNIKI z siedzibą w Łagiew-
nikach, 

19) P.P. Cukrownia ŁAPY z siedzibą w Łapach, 

20) Cukrownia MALBORK z siedzibą w Malborku, 

21) Cukrownia MAŁA WIEŚ P.P. z siedzibą w Małej Wsi, 

22) P.P. Cukrownia MEŁNO z siedzibą w Mełnie, 

23) Cukrownia NAKŁO P.P. z siedzibą w Nakle n. Notecią, 




