
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. ∏àczy si´ nast´pu-
jàce jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywno-
Êciowej z siedzibà w Warszawie, numer identyfika-
cyjny REGON 000080499, numer identyfikacji po-
datkowej NIP 525-000-93-41, utworzony zarzàdze-
niem nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grud-
nia 1982 r. w sprawie po∏àczenia Instytutu Ekono-
miki Rolnej i Instytutu Ekonomiki i Organizacji Prze-
mys∏u Spo˝ywczego w Instytut Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej (M.P. Nr 31,
poz. 269);

2) Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrod-
nictwa z siedzibà w Warszawie, numer identyfika-
cyjny REGON 000441796, numer identyfikacji po-
datkowej NIP 525-001-09-53, utworzony uchwa∏à
nr 29/71 Zarzàdu Centrali Spó∏dzielni Ogrodni-
czych z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie utworze-
nia Centralnego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego
Centrali Spó∏dzielni Ogrodniczych.

2. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w ust. 1,
nast´puje poprzez w∏àczenie Centralnego OÊrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa do Instytutu Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej.

§ 2. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej, zwany dalej „Instytutem”, po po∏àcze-
niu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje
dotychczasowà nazw´.

§ 3. Siedzibà Instytutu jest miasto sto∏eczne War-
szawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa.

§ 5. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu jest:

1) prowadzenie badaƒ naukowych oraz prac rozwojo-
wych w zakresie:

a) makroekonomicznych analiz stanu i rozwoju rol-
nictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej,

b) prognozowania procesów rozwojowych w agro-
biznesie,

c) monitorowania i prognozowania kosztów i op∏a-
calnoÊci produkcji rolnej,

d) badania poziomu i relacji dochodowych w rol-
nictwie,

e) monitorowania procesów integracji polskiego
rolnictwa z Unià Europejskà,

f) ekonomicznej oceny handlu zagranicznego to-
warami rolno-spo˝ywczymi,

g) badania rozwoju rynków podstawowych pro-
duktów rolnych, w tym rynku owoców i warzyw
oraz rynku Êrodków produkcji i rynku ziemi,

h) oceny stanu ekonomicznego oraz konkurencyj-
noÊci przemys∏u spo˝ywczego w Polsce,

i) analiz i prognoz zmian strukturalnych na wsi,

j) zró˝nicowania regionalnego obszarów wiej-
skich,

k) finansowania wsi i rolnictwa,

l) zunifikowanego systemu rachunkowoÊci w go-
spodarstwach rolnych (FADN);

2) doskonalenie metod prowadzenia badaƒ nauko-
wych i prac rozwojowych z wykorzystaniem naj-
nowszych doÊwiadczeƒ krajowych i mi´dzynaro-
dowych;

3) upowszechnianie wyników badaƒ i prac rozwojo-
wych;

4) wspó∏praca z przedsi´biorcami w rozwiàzywaniu
problemów ekonomicznych wsi i rolnictwa.

§ 6. 1.  Po∏àczenie jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, nast´puje wed∏ug stanu uj´tego w sprawozda-
niach finansowych ∏àczonych jednostek sporzàdzo-
nych na dzieƒ 31 grudnia 2002 r.

2. Po po∏àczeniu jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, obowiàzuje system finansowo-ksi´gowy oraz
system finansowo-p∏acowy stosowany przez Instytut
przed dniem po∏àczenia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie po∏àczenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z Centralnym OÊrodkiem
Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.


