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5) prowadzenie badaƒ naukowych i podejmowanie
dzia∏alnoÊci w zakresie zbiórki i regeneracji olejów
przepracowanych;

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

6) konstruowanie oraz wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespo∏ów, osprz´tu oraz aparatury
i urzàdzeƒ badawczych;

3. Instytut wst´puje we wszystkie prawa i obowiàzki, których podmiotem by∏a w∏àczana jednostka, bez
wzgl´du na ich charakter prawny.

7) homologacja i certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych w zakresie uzyskanych uprawnieƒ;
8) wspó∏praca naukowa z zagranicà w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych i wdro˝eniowych,
wymiana specjalistów, udzia∏ w seminariach, konferencjach i szkoleniach;
9) upowszechnianie wyników prowadzonych badaƒ
naukowych i prac rozwojowych;
10) prowadzenie dzia∏alnoÊci uzupe∏niajàcej, a w szczególnoÊci w zakresie szkolenia, informacji naukowej,
technicznej i ekonomicznej, wynalazczoÊci oraz
ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej.

4. Zadania uj´te w planie rzeczowo-finansowym
jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza si´ do planu rzeczowo-finansowego Instytutu wed∏ug stanu realizacji na dzieƒ 31 grudnia 2007 r.
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 Paliw i Energii Odnawialnej przed dniem po∏àczenia.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

§ 6. 1. W∏àczenie jednostki, o której mowa w § 1
ust. 1 pkt 2, nast´puje wed∏ug stanu uj´tego w sprawozdaniu finansowym, sporzàdzonym na dzieƒ 31 grudnia
2007 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie rodzajów szkó∏ artystycznych, w których nie tworzy si´ rad rodziców
Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).
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, 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, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

§ 1. Rad rodziców nie tworzy si´ w nast´pujàcych
rodzajach szkó∏ artystycznych prowadzonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednostki samorzàdu terytorialnego:
1) szko∏y pomaturalne bibliotekarskie i animatorów
kultury;
2) szko∏y policealne kszta∏càce w zawodach artystycznych.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski

