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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu
państwowego instytutu badawczego
Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168,
poz. 1323) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, utworzonemu uchwałą
nr 338/72 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1972 r.
w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki
Wodnej, zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2. Instytut używa nazwy „Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy”.
3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.
§ 2. Do zakresu zadań Instytutu należy:

6) współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi
i podmiotami państwowymi realizującymi zadania
w zakresie hydrologii, meteorologii, klimatologii,
inżynierii i gospodarki wodnej, oceanologii oraz
zmian klimatu;
7) współuczestniczenie w realizacji zadań Światowej
Organizacji Meteorologicznej oraz instytucji i programów europejskich powołanych w ramach Unii
Europejskiej;
8) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen w zakresie
hydrologii, meteorologii, klimatologii, inżynierii
i gospodarki wodnej, oceanologii oraz zmian klimatu;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ
nadzorujący;
10) wykonywanie pozostałych zadań określonych
w innych ustawach.

hydrologiczno-

§ 3. Źródłem finansowania działalności Instytutu
są środki finansowe:

2) realizacja ustawowych zadań w zakresie oceny
stanu oraz bezpieczeństwa budowli piętrzących,
w szczególności wykonywanie badań i pomiarów
pozwalających opracować ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących
oraz utrzymywanie i rozwijanie bazy danych z zakresu budowli piętrzących;

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację
zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz prowadzenie badań i pomiarów
umożliwiających ocenę stanu oraz bezpieczeństwa
budowli piętrzących, które to zadania wykonuje
Instytut; dysponentem środków budżetowych
ustalanych na realizację tych zadań jest minister
właściwy do spraw gospodarki wodnej;

1) pełnienie państwowej
-meteorologicznej;

służby

3) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych w dziedzinie nauki o Ziemi i nauk technicznych oraz prac wdrożeniowych na rzecz:
a) państwowej
logicznej,

służby
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b) technicznej kontroli zapór oraz określania stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących i terenów
znajdujących się w zasięgu ich oddziaływania,
c) doskonalenia metodycznego kompleksowego
systemu przewidywania potencjalnych skutków
procesów oraz zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze,
d) monitorowania procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i hydrosferze;
4) gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej i naukowo-technicznej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu przez
upowszechnianie wyników badań naukowych
i prac rozwojowych w formie wydawnictw książkowych, publikacji, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz kursów;
5) prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie: hydrologii,
meteorologii, klimatologii, inżynierii i gospodarki
wodnej oraz oceanologii;

2) pozyskiwane przez Instytut na podstawie umów
na realizację zadań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
3) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;
4) uzyskiwane ze źródeł określonych w przepisach
dotyczących warunków i sposobu gospodarki
finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
§ 4. W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz zapewniających bezpieczeństwo budowli piętrzących, w sposób umożliwiający rozliczenie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem,
oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą
działalność.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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