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§ 3. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakoƒcze-
nia likwidacji, jednostkà zarzàdza wyznaczony przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych likwi-
dator, dzia∏ajàcy na podstawie umowy zawartej z tym
ministrem.

§ 4. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki pro-
toko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, we-
d∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwidacji.

§ 5. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rynków rolnych, do zatwierdzenia, harmono-

gram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem sposobu zagospoda-
rowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie
45 dni od daty ostatniego og∏oszenia w prasie o otwar-
ciu likwidacji jednostki.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1960

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Spó∏dzielczy Instytut Badawczy” 
w Warszawie.

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. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie
„Spó∏dzielczy Instytut Badawczy” z siedzibà w Warsza-
wie, utworzona przez Zarzàd Centralnego Zwiàzku
Spó∏dzielczego (komunikat Zarzàdu Centralnego
Zwiàzku Spó∏dzielczego z dnia 2 lipca 1957 r. w sprawie
utworzenia Spó∏dzielczego Instytutu Badawczego —
Monitor  Spó∏dzielczy nr 4),  zwana dalej „jednostkà”,
podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 1 stycznia 2003 r.

3. Termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci operatywnej
jednostki  up∏ywa z dniem 31 stycznia 2003 r.

4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyzna-
cza si´ na dzieƒ 31 marca  2003 r.

§ 2. 1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie prze-
widzianym w odr´bnych przepisach dotyczàcych paƒ-
stwowych osób prawnych.

2. Zobowiàzania jednostki obcià˝ajà Skarb Paƒ-
stwa  reprezentowany przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi.

§ 3. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakoƒcze-
nia likwidacji, jednostkà zarzàdza wyznaczony przez
ministra w∏aÊciwego do spraw  rozwoju wsi likwidator,
dzia∏ajàcy na podstawie umowy zawartej z tym mini-
strem.

§ 4. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki pro-
toko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, we-
d∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwidacji.

§ 5. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rozwoju wsi, do zatwierdzenia, harmono-
gram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji,
w terminie 14 dni od daty ostatniego og∏oszenia w pra-
sie o otwarciu likwidacji jednostki.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1961
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie po∏àczenia Instytutu Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego z Centralnym Laboratorium
Przemys∏u Koncentratów Spo˝ywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowal-

nictwa Zbó˝ oraz Zak∏adem Badawczym Przemys∏u Piekarskiego.

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

1) Instytut Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝yw-
czego z siedzibà w Warszawie, numer identyfika-
cyjny REGON 000053835, numer identyfikacji po-
datkowej NIP 525-000-82-64, utworzony uchwa∏à
nr 534/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r.
w sprawie przekszta∏cenia G∏ównego Instytutu
Przemys∏u Rolnego i Spo˝ywczego w Instytut Prze-
mys∏u Fermentacyjnego oraz nadania mu statutu
i zarzàdzeniem nr 15 Ministra Rolnictwa, LeÊnictwa
i Gospodarki ̊ ywnoÊciowej z dnia 26 marca 1988 r.
w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemys∏u Fer-
mentacyjnego;

2) Centralne Laboratorium Przemys∏u Koncentratów
Spo˝ywczych z siedzibà w Poznaniu, numer iden-
tyfikacyjny REGON 000051925, numer identyfikacji
podatkowej NIP 777-00-00-330, utworzone zarzà-
dzeniem nr 199 Ministra Przemys∏u Spo˝ywczego
i Skupu z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie prze-
kszta∏cenia laboratorium badawczego przy Po-
znaƒskich Zak∏adach Koncentratów Spo˝ywczych
w Centralne Laboratorium Przemys∏u Koncentra-
tów Spo˝ywczych;

3) Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa
i Przechowalnictwa Zbó˝ z siedzibà w Warszawie,
numer identyfikacyjny REGON 000051196, numer
identyfikacji podatkowej NIP 521-10-90-468, utwo-
rzone zarzàdzeniem nr 464 Ministra Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu z dnia 23 grudnia 1958 r.
w sprawie przekszta∏cenia Instytutu Zbo˝owego
w Centralne Laboratorium Technologii Przetwór-
stwa i Przechowalnictwa Zbó˝;

4) Zak∏ad Badawczy Przemys∏u Piekarskiego z siedzi-
bà w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON
000667945, numer identyfikacji podatkowej NIP
525-001-01-08, utworzony uchwa∏à nr 17 Zarzàdu
„Spo∏em” Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielni Spo-
˝ywców z dnia 28 czerwca 1976 r. w sprawie powo-
∏ania do ˝ycia nowych jednostek organizacyjnych
„Spo∏em” CZSS, jako jednostek gospodarczych
oraz zmiany nazwy Zrzeszenia Zak∏adów Produkcji.

2. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w ust. 1,
nast´puje poprzez w∏àczenie Centralnego Laborato-
rium  Przemys∏u Koncentratów Spo˝ywczych z siedzi-
bà w Poznaniu, Centralnego Laboratorium Technologii
Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbó˝ z siedzibà
w Warszawie i Zak∏adu Badawczego Przemys∏u Piekar-
skiego z siedzibà w Warszawie do Instytutu Biotechno-
logii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego z siedzibà w War-
szawie.

§ 2. Instytut Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo-
˝ywczego, zwany dalej „Instytutem”, po po∏àczeniu
jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje do-
tychczasowà nazw´.

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

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

§ 5. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu jest prowa-
dzenie badaƒ naukowych, prac rozwojowych, dzia∏al-
noÊci innowacyjnej oraz gospodarczej, w tym prowa-
dzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemys∏o-
wych oraz monitoringu w zakresie biotechnologii, mi-
krobiologii, technologii, techniki, metod analizy ˝yw-
noÊci, analizy i standaryzacji surowców i produktów
oraz ochrony naturalnego Êrodowiska, w szczególno-
Êci w przemyÊle fermentacyjnym, owocowo-warzyw-
nym, piekarskim i ciastkarskim, koncentratów spo˝yw-
czych i spirytusowym oraz przetwórstwie zbo˝owym.

§ 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 stoso-
wany przez Instytut przed dniem po∏àczenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1962

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie materia∏u biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierzàt 
gospodarskich.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt

gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762) zarzà-
dza si´, co nast´puje:


