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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie po∏àczenia Centralnego Laboratorium Ch∏odnictwa, Centralnego Laboratorium Przemys∏u 
Ziemniaczanego, Centralnego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys∏u Gastronomicznego 

i Artyku∏ów Spo˝ywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. ∏àczy si´ nast´pu-
jàce jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Centralne Laboratorium Ch∏odnictwa z siedzibà
w ¸odzi, numer identyfikacyjny REGON 000053746,
numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-23-96,
utworzone na podstawie zarzàdzenia nr 250 Mini-
stra Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu z dnia 17 li-
stopada 1960 r. w sprawie utworzenia Centralnego
Laboratorium Ch∏odnictwa, zmienionego zarzàdze-
niem nr 82 Ministra Przemys∏u Spo˝ywczego i Sku-
pu z dnia 5 czerwca 1965 r. w sprawie zmiany sie-
dziby Centralnego Laboratorium Ch∏odnictwa;

2) Centralne Laboratorium Przemys∏u Ziemniaczane-
go z siedzibà w Poznaniu, numer identyfikacyjny
REGON 000053479, numer identyfikacji podatko-

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.



wej NIP 777-000-11-63, utworzone na podstawie
zarzàdzenia nr 137 Ministra Przemys∏u Rolnego
i Spo˝ywczego z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie
przekszta∏cenia Laboratorium Badawczo-Kontrol-
nego Przemys∏u Ziemniaczanego w Centralne La-
boratorium Przemys∏u Ziemniaczanego; 

3) Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Prze-
mys∏u Gastronomicznego i Artyku∏ów Spo˝yw-
czych z siedzibà w ¸odzi, numer identyfikacyjny
REGON 000137035, numer identyfikacji podatko-
wej NIP 724-000-37-11, utworzony na podstawie
uchwa∏y nr 17 Zarzàdu „Spo∏em” Centralnego
Zwiàzku Spó∏dzielni Spo˝ywców z dnia 28 czerw-
ca 1976 r. w sprawie powo∏ania do ˝ycia nowych
jednostek organizacyjnych „Spo∏em” CZSS, jako
jednostek gospodarczych oraz zmiany nazwy
Zrzeszenia Zak∏adów Produkcji;

4) 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 na pod-
stawie uchwa∏y 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 Przemys∏u Fermentacyjnego
oraz nadania mu statutu oraz zarzàdzenia nr 15
Ministra Rolnictwa, LeÊnictwa i Gospodarki ˚yw-
noÊciowej z dnia 26 marca 1988 r. w sprawie
zmiany nazwy Instytutu Przemys∏u Fermentacyj-
nego. 

2. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w ust. 1,
nast´puje poprzez w∏àczenie Centralnego Laborato-
rium Ch∏odnictwa, Centralnego Laboratorium Przemy-
s∏u Ziemniaczanego oraz Centralnego OÊrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Przemys∏u Gastronomicznego
i Artyku∏ów Spo˝ywczych do Instytutu Biotechnologii
Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego.

§ 2. Instytut Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo-
˝ywczego, zwany dalej „Instytutem”, po w∏àczeniu
jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—3, za-
chowuje dotychczasowà 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:

1) badaƒ naukowych w zakresie:

a) pozyskiwania, doskonalenia i przechowywania
szczepów drobnoustrojów przemys∏owych,

b) modyfikacji procesów bioin˝ynieryjnych,

c) otrzymywania biopreparatów,

d) opracowywania technologii bezodpadowych,

e) opracowywania i adaptacji analiz fizykoche-
micznych i mikrobiologicznych surowców i pro-
duktów ˝ywnoÊciowych;

2) prac rozwojowych w zakresie:

a) zastosowania enzymów w modyfikacji ˝ywno-
Êci,

b) otrzymywania ˝ywnoÊci funkcjonalnej i diete-
tycznej,

c) koncentratów spo˝ywczych;

3) dzia∏alnoÊci innowacyjnej majàcej na celu zasto-
sowanie nowych szczepów drobnoustrojów
w technologiach przemys∏u spo˝ywczego celem
poprawy ich przydatnoÊci ˝ywieniowej oraz obni-
˝enia kosztów produkcji z uwzgl´dnieniem
zmniejszenia szkodliwego wp∏ywu technologii na
Êrodowisko;

4) dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym: produkcja pro-
biotyków, kultur starterowych do produkcji kiszo-
nek, wytwarzanie makaronów, kasz, sterylizacja
przypraw, zaopatrywanie zak∏adów przemys∏o-
wych w szczepy drobnoustrojów;

5) monitoringu w zakresie biotechnologii, mikrobio-
logii, technologii, techniki;

6) monitoringu metod analizy ˝ywnoÊci, analizy
i standaryzacji surowców i produktów oraz ochro-
ny Êrodowiska, w szczególnoÊci wykorzystywa-
nych w przemyÊle fermentacyjnym, owocowo-wa-
rzywnym, piekarskim i ciastkarskim, koncentratów
spo˝ywczych, zbo˝owym, ziemniaczanym i ch∏od-
niczym. 

§ 6. 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 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiàzania
i nale˝noÊci w∏àczanych jednostek w formie protoko∏u
zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wst´puje we wszystkie prawa i obowiàz-
ki, których podmiotem by∏y w∏àczane jednostki, bez
wzgl´du na ich charakter prawny.

4. Zadania uj´te w planach rzeczowo-finansowych
jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—3, wpro-
wadza si´ do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

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

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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