
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. OÊrodek badawczo-rozwojowy pod nazwà
Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewi-
zji „CENRIT”, z siedzibà w Warszawie, zwany dalej
„jednostkà”, utworzony zarzàdzeniem nr 65 Przewod-
niczàcego Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Pol-
skie Radio i Telewizja” z dnia 28 grudnia 1984 r.
w sprawie utworzenia oÊrodka badawczo-rozwojowe-
go radia i telewizji pod nazwà Centrum Naukowo-Ba-
dawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT”, podlega
likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 5 listopada 2007 r.

3. Termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci operatywnej
jednostki up∏ywa z dniem 31 grudnia 2007 r.

4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyzna-
cza si´ na dzieƒ 31 grudnia 2008 r.

§ 2. 1. Zobowiàzania jednostki zostanà uregulowa-
ne ze Êrodków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

2. Mienie jednostki zostanie zbyte w drodze 
publicznego przetargu na zasadach okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4
ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´bior-
stwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981,
z póên. zm.2)).

§ 3. Likwidator przejmie od kierownika jednostki
protoko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, we-
d∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwidacji.

§ 4. Likwidator, w terminie 45 dni od daty ostatnie-
go og∏oszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki,
przedstawi do zatwierdzenia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym li-
kwidacji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem sposobu za-
gospodarowania mienia likwidowanej jednostki.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K.M. Ujazdowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 26 paêdziernika 2007 r.

w sprawie likwidacji oÊrodka badawczo-rozwojowego pod nazwà Centrum Naukowo-Badawcze
Techniki Radia i Telewizji „CENRIT” 

———————
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.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. 
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r.
Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600.


