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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Spó∏dzielczy Instytut Badawczy” 
w Warszawie.

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 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie
„Spó∏dzielczy Instytut Badawczy” z siedzibà w Warsza-
wie, utworzona przez Zarzàd Centralnego Zwiàzku
Spó∏dzielczego (komunikat Zarzàdu Centralnego
Zwiàzku Spó∏dzielczego z dnia 2 lipca 1957 r. w sprawie
utworzenia Spó∏dzielczego Instytutu Badawczego —
Monitor  Spó∏dzielczy nr 4),  zwana dalej „jednostkà”,
podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 1 stycznia 2003 r.

3. Termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci operatywnej
jednostki  up∏ywa z dniem 31 stycznia 2003 r.

4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyzna-
cza si´ na dzieƒ 31 marca  2003 r.

§ 2. 1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie prze-
widzianym w odr´bnych przepisach dotyczàcych paƒ-
stwowych osób prawnych.

2. Zobowiàzania jednostki obcià˝ajà Skarb Paƒ-
stwa  reprezentowany przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi.

§ 3. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakoƒcze-
nia likwidacji, jednostkà zarzàdza wyznaczony przez
ministra w∏aÊciwego do spraw  rozwoju wsi likwidator,
dzia∏ajàcy na podstawie umowy zawartej z tym mini-
strem.

§ 4. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki pro-
toko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, we-
d∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwidacji.

§ 5. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rozwoju wsi, do zatwierdzenia, harmono-
gram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji,
w terminie 14 dni od daty ostatniego og∏oszenia w pra-
sie o otwarciu likwidacji jednostki.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski


