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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania
ze zwolnienia od nale˝noÊci przywozowych zwierzàt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego

oraz substancji biologicznych lub chemicznych

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 19 marca
2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273,
poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Informaty-
zacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywat-
nych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwol-
nienia od nale˝noÊci przywozowych zwierzàt specjal-
nie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz
substancji biologicznych lub chemicznych (Dz. U.
Nr 138, poz. 1463) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Do korzystania ze zwolnienia od nale˝no-
Êci przywozowych zwierzàt specjalnie
przygotowanych do celu laboratoryjnego
sà uprawnione te spoÊród instytucji,
umieszczonych w wykazie, o którym mo-
wa w § 1, które sà wpisane do wykazu jed-
nostek doÊwiadczalnych, prowadzonego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw na-
uki na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy
z dnia 21 stycznia 2005 r. o doÊwiadcze-
niach na zwierz´tach (Dz. U. Nr 33,
poz. 289).

2. Do korzystania ze zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1, sà uprawnione tak˝e pod-
mioty umieszczone w wykazie jednostek
hodowlanych lub wykazie dostawców,
prowadzonych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw nauki na podstawie art. 22
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r.
o doÊwiadczeniach na zwierz´tach, je˝eli
przywo˝one przez nie zwierz´ta spe∏niajà

wymagania okreÊlone w art. 60 ust. 2 roz-
porzàdzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia
28 marca 1983 r. ustanawiajàcego wspól-
notowy system zwolnieƒ celnych (Dz. Urz.
WE L 105 z 23.4.1983, str. 1).”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnie niepubliczne dzia∏ajàce na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
— Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46,
poz. 328).”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niepubliczne szko∏y i placówki dzia∏ajàce na
podstawie ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)).”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Polska Akademia Umiej´tnoÊci, b´dàca jed-
nostkà naukowà w rozumieniu ustawy
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach fi-
nansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390,
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 727 i Nr 179, poz. 1484).”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryƒski

———————
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104.


