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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 marca 1995 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału , reorganizacji 
badawczo-rozwojowych. 

likwidacji jednostek 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 
44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz 
z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 25 lipca 
1985 r. o jednostkach badawczo- rozwojowych (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 
54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163), 

2) jednostce - rozumie się przez to jednostkę badawczo
- rozwojową określoną wart. 1 ust. 1 i 2 ustawy. 

Rozdział 2 

Łączenie jednostek 

§ 2. 1. Łączenie jednostek polega na utworzeniu jednej 
jednostki z dwóch lub więcej jednostek, które w wyniku 
połączenia utracą osobowość prawną. 

2. Łączenie jednostek może polegać na włączeniu do 
jednej jednostki, zachowującej dotychczasową nazwę, innej 
jednostki lub kilku jednostek, które w wyniku połączenia 
utracą osobowość prawną . 

3. Jednostka utworzona w wyniku połączenia i jedno
stka, do której włączono inną jednostkę lub jednostki, 
przejmuje pracowników i mienie jednostek podlegających 
połączeniu. 

§ 3. 1. Akt o połączeniu jednostek wydaje organ, który 
utworzył te jednostki, a akt o połączeniu jednostek utworzo
nych przez różne organy - wydają wspólnie te organy, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Jeżeli organ, który utworzył jednostkę, już nie istnieje 
lub na podstawie art. 6 ustawy nie jest właściwy do utworze
nia jednostki, akt o połączeniu wydaje organ sprawujący 
nadzór nad tą jednostką. 

3. Jeżeli jednostka została utworzona przez Radę Mini
strów, akt o jej połączeniu z inną jednostką wydaje Rada 
Ministrów. 

4. Łączenia jednostek utworzonych przez różne organy 
dokonuje organ, który będzie sprawował nadzór nad tworzo
ną jednostką · 

§ 4. 1. Jednostka może być połączona z inną jednostką, 
jeżeli analiza stanu organizacyjno-prawnego oraz ocena 
stanu ekonomiczno-finansowego łączonych jednostek 
wskazuje, że jednostka powstająca z połączenia będzie 

efektywniej wykonywać zadania określone wart. 2 ust. 2 
ustawy. 
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2. W celu dokonania analizy i oceny, o których mowa 
w ust. 1, oraz opracowania warunków, na jakich zostanie 
dokonane połączenie jednostek, organ zamierzający doko
nać łączenia powołuje komisję i wyznacza jej przewod
niczącego. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele or
ganów sprawujących nadzór nad łączonymi jednostkami, 
dyrektorzy jednostek oraz po jednym przedstawicielu rad 
naukowych i zakładowych organizacji związkowych. Do 
składu komisji mogą być również powołani przedstawiciele 
banków obsługujących jednostki oraz inne osoby delegowa
ne przez zainteresowane organy i jednostki podlegające 
łączeniu . 

§ 5. 1. Akt o połączeniu jednostek powinien zawierać: 

1) oznaczenie łączonych jednostek, 

2) określenie jednostki utworzonej w wyniku połączenia, 
z uwzględnieniem danych, o których mowa wart. 4 
ust. 1 ustawy, a w przypadku wymienionym w § 2 ust. 2 
- określenie jednostki, do której włącza się inną jedno
stkę lub jednostki, 

3) określenie terminu połączenia i daty sporządzenia spra
wozdań finansowych łączonych jednostek na dzień 
poprzedzający zmiany formy prawnej. 

4) statystyczne numery identyfikacyjne REGON łączonych 
jednostek. 

2. Jeżeli łączenie jednostek następuje w ciągu roku, akt 
o połączeniu powinien określać także zasady łączenia pla
nów rzeczowo-finansowych jednostek, podziału nagród, 
premii i innych świadczeń . 

§ 6. 1. Podstawę przejęcia mienia łączonych jednostek 
stanowią ich sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 
poprzedzający dzień połączenia, zbadane i zatwierdzone 
w trybie określonym przez organ zarządzający połączenie 
jednostek. Przyjęciu podlegają wszystkie aktywa i pasywa 
wykazane w tych sprawozdaniach. 

2. Przejęcia mienia łączonych jednostek dokonuje jed
nostka powstająca w wyniku połączenia lub jednostka, 
o której mowa w § 2 ust. 2. 

§ 7. Jednostka utworzona w wyniku połączenia lub 
jednostka, do której włączono inną jednostkę lub jednostki, 
wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki jednostek pod
legających połączeniu oraz przejmuje ich uprawnienia i obo
wiązki wynikające z decyzji administracyjnych. 

§ 8. 1. Dyrektor lub tymczasowy kierownik jednostki 
utworzonej w wyniku połączenia składa wniosek o wpisanie 
tej jednostki do rejestru jednostek badawczo-rozwojowych 
oraz o wykreślenie z rejestru jednostek podlegających połą
czeniu. 

2. Dyrektor jednostki, do której włączono inną lub inne 
jednostki, składa wniosek o dokonanie w rejestrze jednostek 
badawczo-rozwojowych odpowiednich zmian dotyczących 
tej jednostki oraz o wykreślenie z rejestru włączonej lub 
włączonych jednostek. 

§ 9. 1. W chwili połączenia kończy się kadencja rad 
naukowych połączonych jednostek. Do czasu utworzenia 
rady naukowej jednostki powstałej w wyniku połączenia jej 
zadania określone w ustawie wykonuje tymczasowa rada 
naukowa. 

2. W skład tymczasowej rady naukowej wchodzą człon
kowie rad naukowych połączonych jednostek. 

3. Tymczasowa rada naukowa sprawuje swoje funkcje 
nie dłużej niż 3 miesiące od dnia połączenia jednostek. 

§ 10. Tymczasowego kierownika jednostki wyznacza 
organ sprawujący nadzór nad jednostką, z zastrzeżeniem 
art. 65 ustawy. 

Rozdział 3 

Podział jednostki 

§ 11 . 1. Podział jednostki może być dokonany, jeżeli 
analiza stanu organizacyjno-prawnego oraz ocena stanu 
ekonomiczno-finansowego wskazuje, że jednostki utworzo
ne w wyniku podziału będą efektywniej wykonywać zadania 
określone wart. 2 ust. 2 ustawy. 

2. Podział jednostki polega na: 

1) utworzeniu dwóch lub więcej jednostek z jednostki 
ulegającej podziałowi, 

2) wydzieleniu z jednostki określonych komórek organiza
cyjnych w celu włączenia ich do innej jednostki, 

3) wydzieleniu z jednostki określonych komórek organiza
cyjnych i utworzeniu innej jednostki lub jednostek. 

3. Jednostki utworzone w wyniku podziału przejmują 
pracowników i mienie jednostki ulegającej podziałowi. 

4. Jednostki utworzone w wyniku podziału odpowia
dają solidarnie za zobowiązania jednostki ulegającej po
działowi. 

5. Mienie wydzielonych komórek organizacyjnych, 
o których mowa w ust. 2 pkt 2, może być przekazywane 
odpłatnie na zasadach określonych wart. 13 ust. 1 
i 2 ustawy. 

§ 12. Akt o podziale jednostki powinien zawierać: 

1) określenie jednostki ulegającej podziałowi, 

2) określenie terminu podziału, 

3) określenie jednostek, które będą utworzone w wyniku 
podziału lub do których będą włączone komórki or
ganizacyjne jednostki ulegającej podziałowi, 

4) określenie komórek organizacyjnych, które będą wy
dzielone z jednostki w celu ich włączenia do innej 
jednostki lub jednostek tworzonych w wyniku podziału, 

5) ustalenia dotyczące sposobu podziału mienia oraz roz
liczeń z tytułu zobowiązań i wierzytelności, 

6) statystyczny numer identyfikacyjny REGON jednostki 
ulegającej podziałowi. 

§ 13. 1. W celu dokonania analizy i oceny, o których 
mowa w § 11 ust. 1, oraz opracowania warunków podziału 
jednostki organ sprawujący nadzór nad tą jednostką powołu
je komisję. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, sporządza szczegó
łowe propozycje podziału jednostki, a także propozycje 
podziału mienia, jak również zobowiązań i wierzytelności, na 
podstawie zbadanego sprawozdania finansowego i spisu 
inwentaryzacyjnego zarządzonego przez dyrektora jednostki 
ulegającej podziałowi. 

§ 14. 1. Do podziału jednostki stosuje się odpowiednio 
przepisy § 3 ust. 1-3. 



Dziennik Ustaw Nr 37 - 1339 - Poz. 180 

~ 2. Organ wydający akt o podziale powinien w miarę 
możliwości uwzględnić propozycje komisji, o której mowa 
w § 13 ust. 1, oraz ewentualne wnioski rady naukowej 
i dyrektora jednostki podlegającej podziałowi. 

§ 15. 1. Akt o utworzeniu jednostki lub jednostek po
wstających w wyniku podziału wydaje organ, który wydał akt 
o podziale. 

2. Organ określony w ust. 1 wydaje decyzję o przy
dzieleniu jednostce lub jednostkom powstającym w wyniku 
podziału składników mienia niezbędnych do prowadzenia 
działalności . 

§ 16. Do podziału jednostki przepisy § 6 i 7 stosuje się 
odpowiednio. 

Rozdział 4 

Reorganizacja jednostki 

§ 17. Reorganizacja jednostki polega na: 

1) zmianie przedmiotu jej działania, 

2) zmianie gałęziowego lub resortowego zakresu działania 
jednostki na zakres wielogałęz iowy bądź międzyresor
towy albo odwrotnie, 

3) zmianie dotychczasowej nazwy, 

4) zmianie organu sprawującego nadzór nad jednostką, 

5) dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej jednostki, 
a w szczególności: 

a) likwidacji zakładu (zakładu doświadczalnego), od
działu lub innej wyodrębnionej organizacyjnie części 
jednostki, 

b) przekazaniu lub sprzedaży wyodrębnionych organi
zacyjnie i gospodarczo części jednostki . 

§ 18. 1. Reorganizacja jednostki, o której mowa w § 17 
pkt 1-4, następuje w drodze zmiany aktu o utworzeniu tej 
jednostki, a następnie dokonania zmian w jej statucie. 

2. Reorganizacja jednostki, o której mowa w § 17 pkt 5, 
następuje w drodze zmiany jej statutu oraz regulaminu 
organizacyjnego. O zamiarze przeprowadzenia reorgan izacji 
jednostka zawiadamia organ sprawujący nad nią nadzór. 

Rozdział 5 

likwidacja jednostki 

§ 19. Likwidacja ' jednostki polega na całkowitym za
kończeniu jej działalności, zadysponowaniu jej mieniem oraz 
wykreśleniu jednostki z rejestru jednostek badawczo-roz
wojowych, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli . 

§ 20. 1. W celu szczegółowego ustalenia warunków 
likwidacji jednostki, o których mowa wart. 7 ust. 1 ustawy, 
organ sprawujący nadzór nad jednostką powołuje zespół 
przygotowawczy. 

2. W skład zespołu przygotowawczego, o którym mowa 
w ust. 1, wchodzą: przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór nad jednostką, dyrektor jednostki lub osoba przez 
niego upoważniona, przedstawiciele rady naukowej oraz 
zakładowych organizacji związkowych i przedstawiciel ban
ku finansującego jej działalność . Do zespołu przygotowaw
czego może być powołany przedstawiciel Rady Głównej 

Jednostek Badawczo- Rozwojowych oraz kandydat na lik
widatora . 

3. Zespół przygotowawczy opracowuje dla organu za
rządzającego likwidację opinię o jednostce, zawierającą 
w szczególności: 

1) ocenę efektywności i możliwości dalszego wykonywa
nia przez jednostkę zadań , o których mowa wart. 2 ust. 2 
ustawy, 

2) analizę stanu organizacyjno-prawnego oraz ocenę stanu 
ekonomiczno-finansowego, ze szczególnym uwzględ
nieniem statusu prawnego majątku, wartości niemater
ialnych i prawnych, w tym praw autorskich, 

3) analizę stanu kadrowego wraz z ewentualnymi propozy
cjami kontynuowania przez pracowników naukowych 
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych pro
wadzonych przez nich w jednostce, 

4) analizę możliwości zaspokojenia lub zabezpieczenia 
zobowiązań, 

5) wnioski o celowości i sposobie przeprowadzenia lik
widacji jednostki . 

§ 21 . Akt o likwidacji jednostki powinien zawierać: 

1) oznaczenie jednostki podlegającej likwidacji, 

2) wyznaczenie likwidatora, 

3) oznaczenie dnia otwarcia i zakończenia likwidacji, 

4) oznaczenie terminu zakończenia działalności operatyw
nej jednostki, 

5) określenie sposobu i trybu zadysponowania mieniem 
jednostki . 

§ 22. Do likwidacji jednostki stosuje się odpowiednio 
przepisy § 3 ust. 1- 3. 

§ 23. Jednostka w likwidacji jest prowadzona pod jej 
dotychczasową nazwą, z dodaniem wyrazów "w likwidacji" . 

§ 24. Z dniem otwarcia likwidacji jednostki z mocy 
prawa ulega rozwiązaniu rada naukowa tej jednostki. 

§ 25. 1. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakoń
czenia likwidacji jednostką zarządza likwidator wyznaczony 
przez organ, który wydał akt o likwidacji. 

2. Likwidator działa na podstawie umowy zawartej 
z organem, o którym mowa w ust. 1. 

3. Umowa powinna określać w szczególności : 

1) podstawowe obowiązki likwidatora, 

2) wynagrodzenie likwidatora, 

3) warunki rozwiązania umowy. 

4. Wynagrodzenie likwidatora jest finansowane ze 
środków likwidowanej jednostki i zaliczane do kosztów 
likwidacji . 

5. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora 
likwidowanej jednostki w zakresie niezbędnym do zakoń
czenia działalności jednostki . 

§ 26. 1. Do obowiązków likwidatora należy w szcze
gólności : 

1) sporządzenie planu finansowego likwidacji, 

2) opracowanie harmonogramu likwidacji jednostki, 



Dziennik Ustaw Nr 37 - 1340 Poz. 180 i 181 

3) zgłoszenie do rejestru jednostek wniosku o wpisanie 
otwarcia likwidacji jednostki, 

4) zawiadomienie banku finansującego działalność jedno
stki o otwarciu likwidacji, 

5) składanie organowi sprawującemu nadzór okresowych 
sprawozdań z przebiegu likwidacji, 

6) sporządzenie sprawozdania finansowego według zasad 
określonych w odrębnych przepisach, 

7) egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie 
wierzycieli, 

8) zagospodarowanie mienia według wskazań organu, 
który wydał akt o likwidacji jednostki, 

9) rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami jednostki, 

10) zgłoszenie wniosku o wykreślenie jednostki z rejestru, 

11) przekazanie materiałów do archiwum zgodnie z odręb
nymi przepisami . 

2. Nie zaspokojone przez likwidatora zobowiązania jed
nostki przejmuje organ sprawujący nad nią nadzór. 

§ 27. O otwarciu likwidacji jednostki likwidator ogłasza 
dwukrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, wzywa
jąc wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od daty ostatniego ogłoszenia. Okres 
między opublikowaniem pierwszego i drugiego ogłoszenia 
nie powinien być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. 

§ 28. Z dniem otwarcia likwidacji jednostki wygasają 
wszelkie pełnomocnictwa udzielone przed tym terminem. 

§ 29. W razie braku możliwości podjęcia działań przewi
dzianych w § 26, likwidator występuje do organu, który 
wydał akt o likwidacji, z wnioskiem o udzielenie wskazań co 
do dalszego działania . 

§ 30. 1. Po zakończeniu likwidacji jednostki organ, któ
ry wydał akt o likwidacji tej jednostki, wydaje decyzję 
o uznaniu jej za zlikwidowaną oraz określa sposób zabez
pieczenia ewentualnych wierzycieli . 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę 
do wykreślenia jednostki z rejestru jednostek badawczo
-rozwojowych. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 31 . W sprawach łączenia , podziału, reorganizacji i lik
widacji jednostek, nie zakończonych do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządze
nia, chyba że organ sprawujący nadzór zdecyduje o za
stosowaniu przepisów dotychczasowych. 

§ 32. Poza przypadkami szczególnymi, łączenia, podzia
łu, reorganizacji lub likwidacji jednostek należy dokonywać 
pierwszego lub ostatniego dnia danego miesiąca. 

§ 33. Do pracowników jednostek podlegających łącze 
niu, podziałowi, reorganizacji lub likwidacji w sprawach nie 
uregulowanych w ustawie mają zastosowanie przepisy pra
wa pracy. 

§ 34. Koszty postępowania w sprawie łączenia, podzia 
łu, reorganizacji lub likwidacji ponoszą jednostki uczest
niczące w tym postępowaniu. 

§ 35. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jedno
stek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 2, poz. 10). 

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 1 marca 1995 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji. stosowaniu. magazynowaniu transporcie 
wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych. 

Na podstawie art. 208 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie ustala warunki bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładach pracy produkujących, stosują
cych i magazynujących nadtlenki organiczne oraz przy ich 
transporcie wewnątrzzakładowym . 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenie nadtlenek or
ganiczny, zwany dalej "nadtlenkiem", oznacza substancję 
organiczną zawierającą w cząsteczce ugrupowanie 
- O - O -, mogącą rozkładać się samoprzyspieszająco 

z wydzieleniem ciepła w normalnej lub podwyższonej tem
peraturze. Rozkład może przebiegać wybuchowo, z wy
dzieleniem palnych i szkodliwych dla zdrowia par i gazów. 

§ 3. Ze względu na zagrożenie wybuchowe nadtlenki 
dzieli się na typy A, B, C, D, E, F, G. Właściwości poszczegól
nych typów nadtlenków określa załącznik nr 1 do roz
porządzen ia. 

§ 4. 1. Dla określenia minimalnych odległości bezpie
czeństwa budynków i pomieszczeń, w których znajdują się 
nadtlenki, od innych obiektów ustala się podział typów 
nadtlenków na: 




