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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie reorganizacji Instytutu Technicznych Wyrobów W∏ókienniczych „MORATEX”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Instytut Technicznych Wyrobów W∏ókienni-
czych „MORATEX” z siedzibà w ¸odzi (numer identy-
fikacyjny REGON 000047504, numer identyfikacji po-
datkowej NIP 724-000-02-10), utworzony zarzàdzeniem
nr 4/O/79 Ministra Przemys∏u Lekkiego z dnia 31 stycz-
nia 1979 r. w sprawie utworzenia Centralnego OÊrod-
ka Badawczo-Rozwojowego Technicznych Wyrobów
W∏ókienniczych w ¸odzi zmienionym zarzàdzeniem
nr 5/Org/98 Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia
1998 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technicznych
Wyrobów W∏ókienniczych „MORATEX” w ¸odzi oraz
dzia∏ajàcy na podstawie zarzàdzenia nr 7/Org/86 Mini-
stra Przemys∏u Chemicznego i Lekkiego z dnia
30 stycznia 1986 r. w sprawie dostosowania organiza-
cji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwà Cen-
tralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych
Wyrobów W∏ókienniczych do przepisów ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
zmienionego zarzàdzeniem nr 243/Org/90 Ministra

Przemys∏u z dnia 12 czerwca 1990 r. w sprawie zmia-
ny nazwy oraz statutu Centralnego OÊrodka Badaw-
czo-Rozwojowego Technicznych Wyrobów W∏ókienni-
czych w ¸odzi oraz zarzàdzenia nr 369/Org/92 Ministra
Przemys∏u i Handlu z dnia 28 sierpnia 1992 r. w spra-
wie zmiany nazwy Centralnego OÊrodka Badawczo-
-Rozwojowego Technicznych Wyrobów W∏ókienni-
czych MORATEX w ¸odzi, otrzymuje nazw´: Instytut
Technologii Bezpieczeƒstwa „MORATEX”.

§ 2. 1. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu Technolo-
gii Bezpieczeƒstwa „MORATEX”, zwanego dalej „In-
stytutem”, jest prowadzenie badaƒ naukowych i prac
rozwojowych prowadzàcych do nowych rozwiàzaƒ
technicznych w sferze wytwarzania sprz´tu i indywi-
dualnych Êrodków s∏u˝àcych ochronie zdrowia i ˝ycia
ludzkiego oraz transfer do praktyki przemys∏owej za-
awansowanych technologii, produktów i wiedzy.

2. Do zakresu dzia∏ania Instytutu nale˝y:

1) realizacja badaƒ naukowych, prac rozwojowych
i wdro˝eniowych w zakresie technik i technologii
wytwarzania osobistych os∏on specjalnych, w tym
balistycznych i przeciwuderzeniowych nakryç g∏o-
wy, kamizelek, wyrobów zabezpieczajàcych d∏o-
nie, r´ce i nogi oraz innych wyrobów stanowià-
cych elementy umundurowania i sprz´tu technicz-
nego przeznaczone dla s∏u˝b bezpieczeƒstwa pu-
blicznego i obrony kraju;

2) opracowywanie nowych i nowoczesnych techno-
logii gwarantujàcych wdra˝anie do praktyki prze-
mys∏owej bezpiecznych i funkcjonalnych rozwià-
zaƒ, umo˝liwiajàcych zapobieganie skutkom zja-
wisk i wydarzeƒ mogàcych stwarzaç zagro˝enie
publiczne, w tym zapobieganie skutkom katastrof
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.



naturalnych i technicznych noszàcych znamiona
kl´ski ˝ywio∏owej;

3) podejmowanie dzia∏alnoÊci w zakresie doskonale-
nia i poszerzenia metod prowadzenia badaƒ na-
ukowych i prac rozwojowych;

4) wspó∏praca w zakresie prowadzenia badaƒ nauko-
wych i prac rozwojowych oraz oceny zgodnoÊci
w dziedzinie osobistych zabezpieczeƒ przed dzia-
∏aniem czynników mechanicznych, chemicznych
i cieplnych z krajowymi i zagranicznymi oÊrodka-
mi badawczymi;

5) upowszechnianie wyników badaƒ naukowych
i prac rozwojowych w krajowych i zagranicznych
czasopismach technicznych, podczas sympozjów,
konferencji oraz poprzez wystawiennictwo i w∏a-
snà dzia∏alnoÊç wydawniczà;

6) specjalizacja i podnoszenie kwalifikacji nauko-
wych i zawodowych pracowników;

7) prowadzenie dzia∏alnoÊci uzupe∏niajàcej, a w szcze-
gólnoÊci w zakresie informacji naukowo-technicz-
nej i ekonomicznej, szkolenia, wynalazczoÊci oraz
ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej i intelektualnej;

8) opracowywanie i opiniowanie norm, dyrektyw
oraz innych uregulowaƒ prawnych tematycznie
zwiàzanych z wyrobami s∏u˝àcymi ochronie ˝ycia
i zdrowia osób odpowiadajàcych za bezpieczeƒ-
stwo wewn´trzne i obron´ kraju;

9) badanie we w∏asnych, akredytowanych przez Pol-
skie Centrum Akredytacji, laboratoriach — metro-
logicznym i balistycznym oraz certyfikacja w Za-
k∏adzie Certyfikacji wyrobów przeznaczonych na
potrzeby bezpieczeƒstwa kraju, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem wymagaƒ s∏u˝b podleg∏ych albo
nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji;

10) dbanie o przestrzeganie zasad monitoringu jako-
Êci wyrobów s∏u˝àcych bezpieczeƒstwu poprzez
ich sta∏à kontrol´ w akredytowanych laborato-
riach badawczych;

11) opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz dotyczà-
cych stanu i rozwoju w∏ókienniczych przedmiotów
zaopatrywania s∏u˝b bezpieczeƒstwa kraju oraz
wskazywanie kierunków zmierzajàcych do wyko-
rzystywania w kraju osiàgni´ç Êwiatowej nauki
i techniki;

12) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, us∏ugo-
wej i produkcji wyrobów specjalnych s∏u˝àcych
ochronie zdrowia i ˝ycia ludzkiego, na potrzeby
kraju i eksportu, w zakresie obj´tym przedmiotem
dzia∏ania Instytutu;

13) wspó∏praca z jednostkami organizacyjnymi Policji,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i Biurem Ochrony Rzàdu w obszarze stosowania
indywidualnych os∏on specjalnych, w tym szcze-
gólnie wyrobów balistycznych i przeciwuderzenio-
wych.

3. Szczegó∏owy przedmiot i zakres dzia∏ania Insty-
tutu okreÊla statut uchwalony przez Rad´ Naukowà In-
stytutu, po zaopiniowaniu przez zak∏adowe organiza-
cje zwiàzkowe, i zatwierdzony przez Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji.

§ 3. Siedziba Instytutu znajduje si´ w ¸odzi.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn
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