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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ∏àczy si´ nast´pu-
jàce jednostki badawczo-rozwojowe: 

1) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa z siedzibà w Warszawie, numer iden-
tyfikacyjny REGON 000080051, numer identyfika-
cji podatkowej NIP 525-000-80-34, utworzony roz-
porzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja
1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechani-
zacji i Elektryfikacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 24,
poz. 211), oraz dzia∏ajàcy na podstawie uchwa∏y
Nr 577/55 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 r.
w sprawie zmiany zadaƒ Instytutu Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa i dostosowania jego or-
ganizacji do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia
1951 r. o utworzeniu instytutów naukowo-badaw-
czych dla potrzeb gospodarki narodowej, zarzà-
dzenia Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lip-
ca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Me-
chanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (M. P. Nr 26,
poz. 155) i zarzàdzenia Nr 48 Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 29 kwietnia
1991 r. w sprawie po∏àczenia jednostek badawczo-
-rozwojowych pod nazwà: Instytut Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warsza-
wie, OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej
Obs∏ugi Rolnictwa w ˚d˝arach oraz OÊrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwie-
rz´cej „Meprozet” w Gdaƒsku;

2) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych z siedzibà
w Falentach, numer identyfikacyjny REGON
000080097, numer identyfikacji podatkowej NIP
525-000-85-02, utworzony uchwa∏à Nr 610/53 Ra-
dy Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie
utworzenia Instytutu Melioracji i U˝ytków Zielo-
nych.

2. W wyniku po∏àczenia, o którym mowa w ust. 1,
tworzy si´ jednostk´ badawczo-rozwojowà pod na-
zwà: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, zwany da-
lej „Instytutem”.

§ 2. Siedzibà Instytutu sà Falenty.

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

§ 4. 1. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu jest prowa-
dzenie badaƒ naukowych i prac rozwojowych oraz
dzia∏alnoÊci wdro˝eniowej, upowszechnieniowej, do-
radczej, edukacyjnej, promocyjnej, wynalazczej i mo-
nitoringowej, dotyczàcej:

1) kszta∏towania struktury u˝ytkowania powierzchni
i ∏adu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiej-
skiej, uk∏adów infrastruktury technicznej i przyrod-
niczo-technicznej oraz uk∏adów ekologiczno-krajo-
brazowych;

2) ochrony przyrody, ró˝norodnoÊci biologicznej i kra-
jobrazowej obszarów wiejskich;

3) gospodarki ∏àkowo-pastwiskowej w terenach
nizinnych i górskich, technologii produkcji pasz
∏àkowych, stanu zagro˝eƒ i ochrony siedlisk ∏àko-
wych, gleb i wód oraz emisji zanieczyszczeƒ do at-
mosfery z u˝ytków zielonych; 

4) gospodarowania wodami istotnymi dla rolnictwa,
potrzeb nawodnieƒ i odwodnieƒ, deficytu wody,
podtopieƒ i powodzi, in˝ynierii wodno-melioracyj-
nej, melioracji rolnych, dróg rolniczych oraz obiek-
tów ochrony przeciwpowodziowej;

5) zanieczyszczenia i ochrony jakoÊci wód na obsza-
rach wiejskich, gospodarki wodno-Êciekowej i od-
padowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich,
utylizacji osadów Êciekowych, odpadów komunal-
nych i przemys∏owych, in˝ynierii i technologii sa-
nitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi;

6) zapobiegania pogarszaniu jakoÊci Êrodowiska
w wyniku emisji odorów, gazów i py∏ów ze êróde∏
rolniczych; 

7) rozwiàzaƒ technicznych i in˝ynierii rolniczej w za-
stosowaniu do produkcji roÊlinnej i zwierz´cej;

8) agroenergetyki z uwzgl´dnieniem bioenergetyki
i innych odnawialnych êróde∏ energii;

9) przydatnoÊci u˝ytkowej i bezpieczeƒstwa maszyn
rolniczych;

10) ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyza-
cji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnic-
twa;

11) in˝ynierii materia∏owej i eksploatacji Êrodków
technicznych w rolnictwie.

2. Instytut realizuje zadania normalizacyjne, kon-
trolno-weryfikacyjne, certyfikacyjne i homologacyjne,
wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych
i jednostki notyfikowanej. 

3. Instytut mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç gospodar-
czà. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie po∏àczenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 
oraz Instytutu Melioracji i U˝ytków Zielonych

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
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§ 5. 1. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, nast´puje wed∏ug stanu uj´tego w sprawozda-
niach finansowych sporzàdzonych na dzieƒ 31 grud-
nia 2009 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiàzania
i nale˝noÊci jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1,
w formie protoko∏u zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wst´puje we wszystkie prawa i obo-
wiàzki, których podmiotem by∏y jednostki, o których
mowa w § 1 ust. 1.

4. Po po∏àczeniu jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, obowiàzujà systemy finansowo-ksi´gowy oraz
finansowo-p∏acowy stosowane przez Instytut Budow-
nictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa przed
dniem po∏àczenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki




