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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie po∏àczenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemys∏u Paszowego.

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 Zootechniki z siedzibà w Krakowie, numer
identyfikacyjny REGON 000079728, numer identy-
fikacji podatkowej NIP 675-000-21-30, utworzony
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja
1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechni-
ki (Dz. U. Nr 24, poz. 210);

2) Centralne Laboratorium Przemys∏u Paszowego
w Lublinie z siedzibà w Snopkowie, numer identy-
fikacyjny REGON 0052422-19000014, numer iden-
tyfikacji podatkowej NIP 713-020-71-05, utworzone

zarzàdzeniem nr 26 Ministra Rolnictwa, LeÊnictwa
i Gospodarki ̊ ywnoÊciowej z dnia 26 marca 1987 r.

2. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w ust. 1,
nast´puje poprzez w∏àczenie Centralnego Laborato-
rium Przemys∏u Paszowego do Instytutu Zootechniki.

§ 2. Instytut Zootechniki, zwany dalej „Instytutem”,
po po∏àczeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1,
zachowuje dotychczasowà nazw´.

§ 3. Siedzibà Instytutu jest Kraków.

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

§ 5. 1. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu jest:

1) prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych na rzecz rolnictwa w zakresie:
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a) opracowywania metod i programów genetycz-
nego doskonalenia zwierzàt,

b) ochrony zasobów genetycznych i bioró˝norod-
noÊci zwierzàt,

c) oceny wartoÊci hodowlanej i u˝ytkowej zwierzàt,

d) genomu i markerów genetycznych zwierzàt oraz
opracowywania metod potwierdzania pocho-
dzenia i diagnostyki zaburzeƒ genetycznych
u zwierzàt,

e) prowadzenia bazy danych dla potrzeb produkcji
zwierz´cej,

f) doskonalenia technologii chowu zwierzàt,

g) paszoznawstwa, fizjologii i ˝ywienia zwierzàt,

h) biotechnologii i fizjologii rozrodu zwierzàt,

i) warunków Êrodowiskowych i dobrostanu zwie-
rzàt,

j) poprawy jakoÊci surowców pochodzenia zwie-
rz´cego oraz doskonalenia metod ich oceny,

k) ekonomiki zarzàdzania i organizacji produkcji
zwierz´cej;

2) monitorowanie hodowli, warunków utrzymania
zwierzàt oraz jakoÊci pasz i surowców pochodzenia
zwierz´cego oraz genetycznie modyfikowanych or-
ganizmów zwierz´cych;

3) prowadzenie referencyjnych, odwo∏awczych, akre-
dytowanych i notyfikowanych laboratoriów dla po-
trzeb produkcji zwierz´cej w przypadku spe∏nienia

przez te laboratoria wymagaƒ przewidzianych
przepisami prawa;

4) prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej i wydawni-
czej;

5) upowszechnianie wyników badaƒ naukowych
i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytut;

6) opracowywanie analiz i ocen dotyczàcych stanu
i rozwoju nauki w dziedzinie b´dàcej przedmiotem
dzia∏ania Instytutu, a tak˝e propozycji w zakresie
ich wykorzystywania;

7) wspó∏dzia∏anie z krajowymi i zagranicznymi insty-
tucjami naukowymi.

2. Instytut prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà ukie-
runkowanà na potrzeby kraju i eksportu w zakresie ob-
j´tym przedmiotem dzia∏ania.

§ 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


