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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lipca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu ∏àczenia, podzia∏u, reorganizacji i likwidacji 
jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 33, poz. 388) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 25 lip-
ca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych,

2) jednostce — rozumie si´ przez to jednostk´ badaw-
czo-rozwojowà okreÊlonà w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy.

Rozdzia∏ 2

¸àczenie jednostek

§ 2. 1. ¸àczenie jednostek polega na utworzeniu
jednej jednostki z dwóch lub wi´cej jednostek, które
w wyniku po∏àczenia utracà osobowoÊç prawnà.

2. ¸àczenie jednostek mo˝e polegaç na w∏àczeniu
do jednej jednostki innej jednostki lub kilku jednostek,
które w wyniku po∏àczenia utracà osobowoÊç prawnà.

3. Jednostka, do której w∏àczono innà jednostk´
lub kilka jednostek, mo˝e zachowaç dotychczasowà
nazw´.

4. Jednostka utworzona w wyniku po∏àczenia albo
jednostka, do której w∏àczono innà jednostk´ lub jed-
nostki, przejmuje pracowników, mienie oraz nale˝no-
Êci i zobowiàzania jednostek podlegajàcych ∏àczeniu.

§ 3. W celu dokonania oceny ∏àczonych jednostek
oraz opracowania warunków, na jakich zostanie doko-
nane ich po∏àczenie, organ w∏aÊciwy do dokonania ∏à-
czenia powo∏uje komisj´ i wyznacza jej przewodniczà-
cego. W sk∏ad komisji wchodzà: przedstawiciele orga-

nów sprawujàcych nadzór nad ∏àczonymi jednostkami,
dyrektorzy jednostek oraz po jednym przedstawicielu
rad naukowych i zak∏adowych organizacji zwiàzko-
wych. Do sk∏adu komisji mogà byç równie˝ powo∏ani
przedstawiciele banków obs∏ugujàcych jednostki oraz
inne osoby wyznaczone przez organy sprawujàce nad-
zór i jednostki podlegajàce ∏àczeniu.

§ 4. 1. Akt o po∏àczeniu jednostek zawiera:

1) oznaczenie ∏àczonych jednostek:
a) nazwy i siedziby,
b) numery identyfikacyjne REGON,
c) numery identyfikacji podatkowej NIP,

2) okreÊlenie jednostki utworzonej w wyniku po∏àcze-
nia, z uwzgl´dnieniem danych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy, a w przypadku wymienionym
w § 2 ust. 2 — okreÊlenie jednostki, do której w∏à-
cza si´ innà jednostk´ lub jednostki,

3) okreÊlenie terminu po∏àczenia i daty sporzàdzenia
sprawozdaƒ finansowych ∏àczonych jednostek.

2. Je˝eli ∏àczenie jednostek nast´puje w ciàgu roku
obrotowego, akt o po∏àczeniu powinien okreÊlaç tak˝e
zasady ∏àczenia planów rzeczowo-finansowych jedno-
stek, podzia∏u nagród, premii i innych Êwiadczeƒ.

§ 5. 1. Przej´cie mienia ∏àczonych jednostek nast´-
puje na podstawie ich sprawozdaƒ finansowych spo-
rzàdzonych na dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ po∏àczenia,
zbadanych i zatwierdzonych przez organ sprawujàcy
nadzór nad ∏àczonymi jednostkami. Przej´ciu podlega-
jà wszystkie aktywa i pasywa ∏àczonych jednostek.

2. Przej´cia mienia oraz zobowiàzaƒ i nale˝noÊci ∏à-
czonych jednostek dokonuje w formie protoko∏u zdaw-
czo-odbiorczego jednostka powstajàca w wyniku po∏à-
czenia albo jednostka, do której w∏àczono innà jednost-
k´ lub jednostki.

oraz dat´ zawarcia i przedmiot umowy, dat´
sporzàdzenia tego dokumentu oraz czytelny
podpis sk∏adajàcego oÊwiadczenie. Dokument
sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach. Orygi-
na∏ jest przekazywany nabywcy.

3b. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od po-
datku, okreÊlonego w art. 7 ust. 1 pkt 7, sk∏a-
dajàcy oÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 3a, informuje o tym niezw∏ocznie na-
bywc´.”,

c) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „rolnika rycza∏towe-
go” dodaje si´ wyrazy „nie póêniej ni˝ 14 dnia od
dnia zakupu, z wyjàtkiem przypadku, gdy rolnik ma
zawartà umow´ z podmiotem nabywajàcym pro-
dukty rolne na d∏u˝szy termin p∏atnoÊci”,

d) w ust. 7 po wyrazach „VAT RR” dodaje si´ wyrazy
„oraz dokument, o którym mowa w ust. 3a,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 3 wrzeÊnia
2001 r.
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§ 6. Jednostka utworzona w wyniku po∏àczenia lub
jednostka, do której w∏àczono innà jednostk´ lub jed-
nostki, wst´puje we wszystkie prawa i obowiàzki, któ-
rych podmiotem by∏y ∏àczone jednostki, bez wzgl´du
na ich charakter prawny.

§ 7. 1. Tymczasowy kierownik jednostki utworzonej
w wyniku po∏àczenia sk∏ada wniosek o wpisanie tej
jednostki do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz o wy-
kreÊlenie z tego Rejestru jednostek podlegajàcych po-
∏àczeniu.

2. Dyrektor jednostki, do której w∏àczono innà lub
inne jednostki, sk∏ada wniosek o dokonanie w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym odpowiednich zmian doty-
czàcych tej jednostki oraz o wykreÊlenie z tego Rejestru
w∏àczonej lub w∏àczonych jednostek.

§ 8. 1. W chwili po∏àczenia jednostek, o których mo-
wa w § 2 ust. 1, koƒczy si´ kadencja rad naukowych po-
∏àczonych jednostek. Do czasu utworzenia rady nauko-
wej jednostki, powsta∏ej w wyniku po∏àczenia, jej zada-
nia okreÊlone w ustawie wykonuje tymczasowa rada
naukowa.

2. W sk∏ad tymczasowej rady naukowej wchodzà
cz∏onkowie rad naukowych po∏àczonych jednostek.

3. Tymczasowa rada naukowa sprawuje swoje
funkcje nie d∏u˝ej ni˝ przez okres trzech miesi´cy, liczàc
od dnia po∏àczenia jednostek.

4. W razie dokonania ∏àczenia jednostek, o którym
mowa w § 2 ust. 2, rada naukowa jednostki lub jedno-
stek w∏àczanych do innej jednostki dzia∏a do chwili wy-
kreÊlenia tej jednostki lub jednostek z Krajowego Reje-
stru Sàdowego, a rada naukowa jednostki, do której
w∏àczono innà jednostk´ lub jednostki, dzia∏a do dnia
zakoƒczenia swojej kadencji.

Rozdzia∏ 3

Podzia∏ jednostki

§ 9. 1. Podzia∏ jednostki polega na:

1) utworzeniu z jednostki dwóch lub wi´cej jednostek,

2) wydzieleniu z jednostki okreÊlonych komórek orga-
nizacyjnych w celu w∏àczenia ich do innej jednost-
ki,

3) wydzieleniu z jednostki okreÊlonych komórek orga-
nizacyjnych i utworzeniu innej jednostki lub jedno-
stek.

2. Jednostki utworzone w wyniku podzia∏u przej-
mujà pracowników i mienie jednostki ulegajàcej po-
dzia∏owi.

3. Jednostki utworzone w wyniku podzia∏u odpo-
wiadajà solidarnie za zobowiàzania jednostki ulegajà-
cej podzia∏owi, chyba ̋ e za zgodà wierzycieli, w drodze
umowy, zostanie dokonany inny podzia∏ zobowiàzaƒ.

4. Mienie wydzielonych komórek organizacyjnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e byç przekazywa-
ne odp∏atnie, z uwzgl´dnieniem art. 13 ust. 4 ustawy.

§ 10. Akt o podziale jednostki zawiera:
1) okreÊlenie jednostki ulegajàcej podzia∏owi:

a) nazw´ i siedzib´,
b) numer identyfikacyjny REGON,
c) numer identyfikacji podatkowej NIP,

2) okreÊlenie terminu podzia∏u,
3) okreÊlenie jednostek, które b´dà utworzone w wy-

niku podzia∏u lub do których b´dà w∏àczone komór-
ki organizacyjne jednostki ulegajàcej podzia∏owi,

4) okreÊlenie komórek organizacyjnych, które b´dà
wydzielone z jednostki w celu ich w∏àczenia do in-
nej jednostki lub jednostek tworzonych w wyniku
podzia∏u,

5) ustalenia dotyczàce sposobu podzia∏u mienia oraz
rozliczeƒ z tytu∏u zobowiàzaƒ, przej´cia uprawnieƒ
i obowiàzków wynikajàcych z decyzji administra-
cyjnych.

§ 11. 1. W celu dokonania oceny podzia∏u jednost-
ki oraz opracowania warunków tego podzia∏u organ
sprawujàcy nadzór nad tà jednostkà powo∏uje komisj´.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, sporzàdza
szczegó∏owe propozycje podzia∏u jednostki, a tak˝e
propozycje podzia∏u mienia i i zobowiàzaƒ, na podsta-
wie zbadanego sprawozdania finansowego i spisu in-
wentaryzacyjnego zarzàdzonego przez dyrektora jed-
nostki ulegajàcej podzia∏owi.

§ 12. Organ wydajàcy akt o podziale powinien,
w miar´ mo˝liwoÊci, uwzgl´dniç propozycje komisji,
o której mowa w § 11 ust. 1, oraz ewentualne wnioski
rady naukowej i dyrektora jednostki podlegajàcej po-
dzia∏owi.

§ 13. 1. Akt o utworzeniu jednostki lub jednostek
powstajàcych w wyniku podzia∏u wydaje organ, który
wyda∏ akt o podziale.

2. Organ okreÊlony w ust. 1 wydaje decyzj´ o przy-
dzieleniu jednostce lub jednostkom powstajàcym
w wyniku podzia∏u sk∏adników mienia niezb´dnych do
prowadzenia dzia∏alnoÊci.

§ 14. Do podzia∏u jednostki stosuje si´ odpowied-
nio przepisy rozdzia∏u 2.

Rozdzia∏ 4

Reorganizacja jednostki

§ 15. Reorganizacja jednostki polega na:
1) zmianie przedmiotu lub zakresu jej dzia∏ania,
2) zmianie dotychczasowej nazwy,
3) zmianie organu sprawujàcego nadzór nad jednost-

kà,
4) dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej jed-

nostki, a w szczególnoÊci:
a) likwidacji zak∏adu (zak∏adu doÊwiadczalnego),

oddzia∏u lub innej wyodr´bnionej organizacyj-
nie cz´Êci jednostki,

b) przekazaniu lub sprzeda˝y wyodr´bnionych or-
ganizacyjnie i gospodarczo cz´Êci jednostki.
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§ 16. 1. Reorganizacja jednostki, o której mowa
w § 15 pkt 1—3, nast´puje w drodze zmiany aktu
o utworzeniu tej jednostki, a nast´pnie dokonania
zmian w jej statucie.

2. Reorganizacja jednostki, o której mowa w § 15
pkt 4, nast´puje w drodze zmiany jej regulaminu orga-
nizacyjnego. O zamiarze przeprowadzenia reorganiza-
cji jednostka zawiadamia organ sprawujàcy nad nià
nadzór.

Rozdzia∏ 5

Likwidacja jednostki

§ 17. Likwidacja jednostki polega na zakoƒczeniu jej
dzia∏alnoÊci operatywnej, zadysponowaniu jej mie-
niem, zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli oraz
wykreÊleniu jednostki z Krajowego Rejestru Sàdowego.

§ 18. 1. W celu szczegó∏owego ustalenia warunków
likwidacji jednostki organ sprawujàcy nadzór nad jed-
nostkà powo∏uje komisj´.

2. W sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzà: przedstawiciel organu sprawujàcego nadzór nad
jednostkà, dyrektor jednostki lub osoba przez niego
upowa˝niona, po jednym przedstawicielu rady nauko-
wej oraz zak∏adowych organizacji zwiàzkowych. Do ko-
misji mo˝e byç powo∏any przedstawiciel Rady G∏ównej
Jednostek Badawczo-Rozwojowych, przedstawiciel
banku obs∏ugujàcego dzia∏alnoÊç jednostki oraz kan-
dydat na likwidatora.

3. Komisja opracowuje dla organu sprawujàcego
nadzór nad jednostkà opini´ zawierajàcà w szczegól-
noÊci:

1) ocen´ mo˝liwoÊci dalszego wykonywania przez
jednostk´ zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 2
ustawy,

2) analiz´ stanu organizacyjno-prawnego oraz ocen´
stanu ekonomiczno-finansowego, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem statusu prawnego majàtku, war-
toÊci niematerialnych i prawnych, w tym praw au-
torskich,

3) analiz´ stanu kadrowego wraz z ewentualnymi pro-
pozycjami kontynuowania przez pracowników na-
ukowych badaƒ naukowych i prac rozwojowych
prowadzonych przez nich w jednostce,

4) analiz´ mo˝liwoÊci zaspokojenia lub zabezpiecze-
nia zobowiàzaƒ,

5) propozycje zadysponowania mienia z uwzgl´dnie-
niem mo˝liwoÊci kontynuowania przez pracowni-
ków naukowych badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych dotychczas prowadzonych przez nich w jed-
nostce,

6) wnioski o celowoÊci i sposobie przeprowadzenia li-
kwidacji jednostki.

§ 19. Akt o likwidacji jednostki zawiera:

1) oznaczenie jednostki podlegajàcej likwidacji,

2) oznaczenie dnia otwarcia i zakoƒczenia likwidacji,

3) oznaczenie terminu zakoƒczenia dzia∏alnoÊci ope-
ratywnej jednostki,

4) okreÊlenie sposobu i trybu zadysponowania mie-
niem jednostki,

5) okreÊlenie sposobu uregulowania zobowiàzaƒ.

§ 20. Jednostka w likwidacji jest prowadzona pod
jej dotychczasowà nazwà, z dodaniem oznaczenia
„w likwidacji”.

§ 21. Z dniem otwarcia likwidacji jednostki ulega
rozwiàzaniu rada naukowa tej jednostki.

§ 22. 1. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakoƒ-
czenia likwidacji jednostkà zarzàdza likwidator wyzna-
czony przez organ sprawujàcy nadzór nad jednostkà.

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

3. Umowa powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) podstawowe obowiàzki likwidatora,

2) wynagrodzenie likwidatora,

3) warunki rozwiàzania umowy.

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

5. Likwidator wykonuje prawa i obowiàzki dyrekto-
ra likwidowanej jednostki w zakresie niezb´dnym do
zakoƒczenia dzia∏alnoÊci jednostki.

§ 23. 1. Do obowiàzków likwidatora nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) sporzàdzenie planu finansowego likwidacji,

2) opracowanie harmonogramu likwidacji jednostki,

3) zg∏oszenie do Krajowego Rejestru Sàdowego wnio-
sku o wpisanie otwarcia likwidacji jednostki,

4) zawiadomienie banku obs∏ugujàcego dzia∏alnoÊç
jednostki o otwarciu likwidacji,

5) sk∏adanie organowi sprawujàcemu nadzór okreso-
wych sprawozdaƒ z przebiegu likwidacji,

6) sporzàdzenie sprawozdania finansowego wed∏ug
zasad okreÊlonych w odr´bnych przepisach,

7) egzekucja nale˝noÊci, zaspokojenie lub zabezpie-
czenie wierzycieli,

8) zagospodarowanie mienia wed∏ug wskazaƒ organu
sprawujàcego nadzór nad likwidowanà jednostkà,
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9) rozwiàzanie stosunku pracy z pracownikami jed-
nostki,

10) zg∏oszenie wniosku o wykreÊlenie jednostki z Kra-
jowego Rejestru Sàdowego,

11) przekazanie materia∏ów do archiwum, zgodnie
z odr´bnymi przepisami.

2. Zobowiàzania likwidowanej jednostki, niezaspo-
kojone przez likwidatora, przejmuje organ sprawujàcy
nadzór nad jednostkà.

§ 24. O otwarciu likwidacji jednostki likwidator
og∏asza dwukrotnie w dzienniku o zasi´gu ogólnokra-
jowym, wzywajàc wierzycieli do zg∏oszenia ich wierzy-
telnoÊci w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od daty
ostatniego og∏oszenia. Okres mi´dzy opublikowaniem
pierwszego i drugiego og∏oszenia nie powinien byç
krótszy ni˝ 7 dni i nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

§ 25. Z dniem otwarcia likwidacji jednostki wyga-
sajà wszelkie pe∏nomocnictwa udzielone przed tym
terminem.

§ 26. W razie braku mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ
przewidzianych w § 23 ust. 1, likwidator wyst´puje do
organu sprawujàcego nadzór nad likwidowanà jed-
nostkà z wnioskiem o udzielenie wskazaƒ co do dalsze-
go dzia∏ania.

§ 27. Po zakoƒczeniu likwidacji jednostki organ
sprawujàcy nadzór nad likwidowanà jednostkà sk∏ada
wniosek o wykreÊlenie jednostki z Krajowego Rejestru
Sàdowego.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 28. W sprawach ∏àczenia, podzia∏u, reorganizacji
i likwidacji jednostek niezakoƒczonych do dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

§ 29. Koszty post´powania w sprawie ∏àczenia, po-
dzia∏u, reorganizacji lub likwidacji ponoszà jednostki
uczestniczàce w tym post´powaniu.

§ 30. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków i trybu ∏àczenia, podzia∏u, reorganizacji i likwi-
dacji jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 37,
poz. 180 i z 2000 r. Nr 53, poz. 640).

§ 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie ochrony fizycznej materia∏ów jàdrowych.

Na podstawie art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje przedsi´wzi´ç organizacyjnych i technicz-
nych w zakresie ochrony fizycznej materia∏ów jà-
drowych,

2) kategorie materia∏ów jàdrowych i poziom ochrony
fizycznej dla ka˝dej z kategorii,

3) sposób przeprowadzenia kontroli systemu ochrony
fizycznej materia∏ów jàdrowych.

§ 2. Przedsi´wzi´cia organizacyjne i techniczne sta-
nowià system ochrony fizycznej, za który jest odpowie-
dzialny kierownik jednostki organizacyjnej wykonujà-
cej dzia∏alnoÊç zwiàzanà z materia∏ami jàdrowymi.

§ 3. 1. Do przedsi´wzi´ç organizacyjnych ochrony
fizycznej zalicza si´ w szczególnoÊci powo∏anie s∏u˝by
ochrony obiektu, kontrolowanie i ograniczenie dost´-
pu do miejsc, w których znajdujà si´ materia∏y jàdro-
we, oraz ustalenie zasad konwojowania, przekazywa-
nia, przej´cia i zabezpieczenia materia∏ów jàdrowych
w czasie transportu.

2. Do przedsi´wzi´ç technicznych ochrony fizycz-
nej zalicza si´ w szczególnoÊci stosowanie:

1) Êrodków zabezpieczajàcych miejsca, w których
znajdujà si´ materia∏y jàdrowe, przed dost´pem
osób nieupowa˝nionych, a w szczególnoÊci Êrod-


