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JEDNOSTKI  PODLEGŁE  I  NADZOROWANE 
PRZEZ  PRZEWODNICZĄCEGO  KRRiT 

 
 
  Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 
telewizji, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pełni funkcje organu 
założycielskiego  wobec przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nadzorcze w 
stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych. W 1996 r. funkcjonowały następujące 
jednostki: 
− Przedsiębiorstwo Nagrań Wideo-Fonicznych „WIFON” w upadłości, 
− Przedsiębiorstwo „Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji” 
 oraz jednostka naukowo-badawcza, 
− Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRiT”. 
 
 
1. Przedsiębiorstwo Nagrań Wideo-Fonicznych „WIFON” w upadłości 
  

   Od 26 marca 1992 r. w przedsiębiorstwie realizowany był program naprawczy 
pod zarządem komisarycznym, wprowadzonym decyzją poprzedniego organu 
założycielskiego, tj. Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji. 

   W listopadzie 1995 r. Zarządca Komisaryczny Przedsiębiorstwa Nagrań 
Wideo-Fonicznych „WIFON” złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
Wydział XIV Gospodarczy - Sekcja Upadłości o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. 

   W grudniu 1995 r. oraz w styczniu 1996 r. Przewodniczący KRRiT zwrócił się 
z wnioskiem do Ministra Finansów o przedłużenie procesu naprawczego do czasu 
wyznaczenia syndyka masy upadłościowej. Dwukrotnie decyzja Ministra Finansów była  
negatywna. W tej sytuacji z byłym Zarządcą Komisarycznym „WIFON-u” Przewodniczący 
KRRiT zawarł umowę zlecenia na reprezentowanie na zewnątrz przedsiębiorstwa. 

   W I kwartale 1995 r. przedsiębiorstwo całkowicie utraciło płynność finansową 
i niezdolne było do samodzielnej działalności produkcyjnej. Działalność w 1995 r. została 
zakończona stratą w wysokości 150,42 tys.zł, której poziom wzrósł ponad dwukrotnie w 
porównaniu do 1994 r. (w wysokości 47,32 tys.zł). 

   Postanowieniem  z dnia 29 kwietnia 1996 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XVII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość przedsiębiorstwa „WIFON”. Według 
szacunków syndyka masy upadłościowej zadłużenie WIFON-u wynosi  ponad 2,0 mln zł, a 
głównymi wierzycielami są: Wojewoda Kielecki, Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, 
ZUS, ZAIKS, TVP S.A., ARS POLONA. 

   W dniu 21 lutego 1997 r. wyznaczony był termin licytacji majątku upadłego 
przedsiębiorstwa. Licytacja  jednak nie doszła do skutku w tym terminie, dlatego sąd 
wyznaczył następny termin licytacji w kwietniu br. 
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2. Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji 
  
   Przedmiotem działania przedsiębiorstwa Biuro Studiów i Projektów Radia i 

Telewizji w Warszawie było opracowywanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług 
związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji oraz z modernizacją i remontami 
obiektów specjalistycznych na terenie kraju i na eksport, a także prace z zakresu 
inwestorskiego prowadzone w imieniu klientów. 

   Zmieniająca się sytuacja na rynku inwestycyjnym, również o charakterze 
konkurencyjnym, już w 1995 r. pogorszyła znacznie warunki działalności przedsiębiorstwa. 
Koszty wzrastały szybciej niż przychody, a zysk netto wyniósł jedynie 5,1 tys. zł, obniżając 
się aż o 62% w porównaniu do 1994 r. 

   W maju 1995 roku do Przewodniczącego KRRiT wpłynął wspólny wniosek 
dyrektora przedsiębiorstwa oraz przewodniczącego rady pracowniczej w sprawie likwidacji 
tego przedsiębiorstwa w celu oddania do odpłatnego użytkowania, na czas oznaczony, spółce 
pracowniczej na postawie art. 37 ust.1, pkt. 3 ustawy  z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych. 

   Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako organ 
założycielski przedsiębiorstwa, powołał zespół przygotowawczy do zbadania dokumentów i 
oceny złożonego wniosku. Prace zespołu zakończone zostały jeszcze w I kwartale 1996 r., a 
Przewodniczącemu KRRiT zespół przedłożył wniosek o likwidację przedsiębiorstwa w celu 
oddania na czas oznaczony spółce pracowniczej, do odpłatnego użytkowania.  

   W dniu 10 maja 1996 r. Przewodniczący KRRiT wydał zarządzenie nr 4/96 w 
sprawie likwidacji przedsiębiorstwa „Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji” w 
Warszawie w celu oddania całego mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na czas 
określony spółce pracowniczej. 

   Zarządzenie to weszło w życie 10 września 1996 r., to jest z dniem wyrażenia 
zgody przez Ministra Przekształceń Własnościowych na likwidację przedsiębiorstwa. 

 Najważniejsze postanowienia wynikające z tego zarządzenia dotyczyły: 
− otwarcia likwidacji - następuje 1 października 1996 r., 
− likwidacja następuje bez wstrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, 
− wyznaczenia likwidatora  przedsiębiorstwa, 
− wyznaczenia 3-miesięcznego terminu likwidacji od daty wejścia w życie zarządzenia, 
− określenia szczegółowo obowiązków likwidatora, 
− określenia, iż zlikwidowane  przedsiębiorstwo zostanie oddane na czas oznaczony spółce 

pracowniczej o nazwie Biuro Projektów Radia i Telewizji „PROTEL” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
  W dniu 8 lipca 1996 r. zawiązana została Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, która ma być prowadzona pod firmą: Biuro Projektów Radia i Telewizji 
PROTEL. 
  Do rejestru handlowego spółka ta wpisana została na podstawie postanowienia 
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy, z dnia 28 sierpnia 1996 r. 
i ma prowadzić działalność podobną, co likwidowane przedsiębiorstwo. 
 
  Na dzień otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa w celu jego prywatyzacji, tj. 
1 października 1996 r. likwidator sporządził w dniu 27 listopada 1996 r.: 
− Bilans otwarcia likwidacji  
− Rachunek zysków i strat otwarcia likwidacji. 
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Z bilansu otwarcia likwidacji na dzień 1.10.1996 r. wynikało, iż: 
 
Majątek przedsiębiorstwa wynosił łącznie około 550,2 tys.zł 
z tego: 
1) majątek trwały  około   40,7 tys.zł (  7,4%) 
2) majątek obrotowy około 509,5 tys.zł (92,6%) 
 
Na majątek trwały złożyły się: 
1) wartości niematerialne i prawne   0,4 tys.zł (  1,0%) 
2) rzeczowy majątek trwały 40,3 tys.zł (99,0%) 

 z tego: 
 a) urządzenia techniczne 
     i maszyny 11,1 tys.zł 
 b) środki transportu 21,2 tys.zł 
 c) pozostałe środki trwałe   8,0 tys.zł 
  

Natomiast majątek obrotowy składał się z: 
a) zapasów    19,8 tys.zł 
b) należności i roszczeń 389,4 tys.zł 
c) środków pieniężnych 100,3 tys.zł 

 
Aktywa wyniosły łącznie  około 555,4 tys.zł 
 
Pasywa na dzień otwarcia likwidacji składały się z: 
a) funduszy własnych, razem 79,4 tys.zł 
 z tego: 
− funduszu podstawowego ok. 44,7 tys.zł 
− wyniku za okres  
 1.01. - 30.09.1996 r. ok. 34,7 tys.zł 
  
b) zobowiązań krótkoterminowych ok. 452,8 tys.zł 
c) funduszy specjalnych ok.   23,2 tys.zł 
 
 Natomiast z rachunku zysków i strat na dzień otwarcia likwidacji wynikały 
następujące wielkości: 
 w tys.zł 
I. Przychody ze sprzedaży (i zrównane z nimi) 1.259,1 
  

II. Koszty działalności operacyjnej, razem 1.176,3 
 z tego: 
1) wartość sprzedanych towarów i materiałów 5,0 
  

2) koszty rodzajowe, razem 1.171,3 (100,0%) 
 z tego: 
a) wynagrodzenia  711,3 (  60,7%) 
b) świadczenia na rzecz pracowników 211,1 (  18,0%) 
c) usługi obce 170,0 (  14,5%) 
d) zużycie materiałów i energii 40,3 (    3,4%) 
e) amortyzacja 14,4 (    1,2%) 
f) podatki i opłaty 0,7 (    0,1%) 
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g) pozostałe koszty  23,5 (    2,1%) 
 

III.  Zysk na sprzedaży 82,8 
  

IV.  Pozostałe przychody operacyjne 3,5 
  

V. Pozostałe koszty operacyjne 7,3 
  

VI.  Zysk na działalności operacyjnej 79,0 
  

VII.  Przychody finansowe 0,7 
  

VIII.  Koszty finansowe 1,3 
  

IX.  Zysk brutto na działalności gospodarczej 78,4 
  

X.  Zysk brutto 78,4 
  

XI.  Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 43,7 
  

XII.  Zysk netto 34,7 
  
  W dniu 31 grudnia 1996 r. Przewodniczący KRRiT wydał zarządzenie nr 7/96 
w sprawie uznania za zlikwidowane przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Biuro Studiów 
i Projektów Radia i Telewizji w Warszawie w likwidacji w celu prywatyzacji”. Zgodnie z tym 
zarządzeniem, z dniem 31 grudnia 1996 r. przedsiębiorstwo to uznane zostało przez 
Przewodniczącego KRRiT za zlikwidowane. 
  Jednocześnie w dniu 31 grudnia 1996 r. zawarta została umowa notarialna 
pomiędzy Przewodniczącym KRRiT B. Sulikiem, a J. Gajdą, prezesem Zarządu Biura 
Projektów Radia i Telewizji „Protel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie na oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania na okres 5 lat, to 
jest do 30 grudnia 2001 r., zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Biura Studiów i 
Projektów Radia i Telewizji w Warszawie. Zgodnie z tą umową wartość przekazywanego 
mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa określona została na 50 tys.zł. 
  W dniu 16 stycznia 1997 r. likwidator  podpisał, sporządzony na dzień 31 
grudnia 1996 r., Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1.01-31.12.1996 r. 
Biura Studiów i Projektów Radia i Telewizji w likwidacji w celu prywatyzacji. 
 
  Jak wynika z powyższych dokumentów, na koniec 1996 r. w porównaniu do 
1995 r., przedsiębiorstwo to osiągnęło następujące wielkości ekonomiczne: 
 

w tys.zł 
 

TREŚĆ 
 

1995 rok 
 

1996 rok 
Dynamika zmian w 

% 
(kol. 3:2) 

1.  2.  3.  4.  
1. Suma aktywów ( i pasywów) 815,4 395,4 48,5
2. Fundusze własne 50,1 3,2 6,4

z tego: 
a) fundusz podstawowy 
b) fundusz zapasowy 
c) wynik finansowy netto roku 

obrachunkowego (+) zysk , (-) strata 

1,8
42,9

+ 5,4

 
44,7 

- 
 

- 41,5 

24,8 razy
x

x
3. Zobowiązania krótkoterminowe 745,0 368,0 49,4
4. Fundusze specjalne 20,3 24,1 118,7
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5. Majątek trwały 48,1 34,5 71,7
6. Majątek obrotowy 759,4 360,8 47,5

z tego: 
a) zapasy 
b) należności i roszczenia 
c) środki pieniężne 

108,3
622,4

28,6

 
10,4 

317,2 
33,3 

9,6
51,0

116,4
7. Przychody ze sprzedaży 1.185,9 1.732,2 146,1
z tego: 
a) ze sprzedaży produktów  
b) ze sprzedaży towarów i materiałów 

1.185,9
0,0

 
1.678,9 

53,3 
141,6

x
8. Koszty działalności operacyjnej 1.165,5 1.771,0 152,0

z tego: 
1) wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
2) koszty rodzajowe, razem 

4,0

1.161,5

 
100,3 

 
1.670,7 

25 razy

143,8
 z tego: 
 a) wynagrodzenia 
 b) świadczenia  na rzecz  
     pracowników 
 c) usługi obce 
 d) zużycie materiałów i energii 
 e) amortyzacja 
 f) podatki i opłaty 
 g) pozostałe koszty 

686,5

231,2
156,3

26,0
16,7

0,5
44,3

 
1.015,9 

 
289,7 
240,7 

64,2 
20,8 

0,7 
38,7 

148,0

125,3
154,0
247,0
124,6
140,0

87,4
9. Pozostałe przychody operacyjne 8,8 8,6 97,7
10. Pozostałe koszty operacyjne 8,6 7,5 87,2
11. Wynik na działalności operacyjnej  
      (+) zysk (-) strata 

+ 20,6 - 37,6 x

12. Przychody finansowe 0,5 0,8 160,0
13. Koszty finansowe 3,0 4,9 163,3
14. Wynik brutto na działalności  
      gospodarczej  (+) zysk (-) strata + 18,1

 
- 41,5 x

15. Wynik brutto + 18,1 - 41,5 x
16. Obowiązkowe obciążenia wyniku  
     finansowego 12,7

 
x x

17. Wynik netto 
      (+) zysk (-) strata + 5,4

 
- 41,5 x

 
 
  Jak wynika z powyższych informacji, w 1996 r. nastąpiło znaczne pogorszenie 
wskaźników ekonomicznych w porównaniu do 1995 r. szczególnie w okresie likwidacji 
przedsiębiorstwa w IV kwartale 1996 r. Na koniec 1996 r. odnotowano: 
1) obniżenie wartości funduszy własnych aż o 93,6%, 
2) obniżenie wartości majątku trwałego o 28,3%, 
3) obniżenie wartości majątku obrotowego o 52,5%, 
4) tempo przyrostu kosztów operacyjnych (o 52,1%) wyższe od tempa przyrostu przychodów 

ze sprzedaży (o 46,1%), 
5) w zakresie upłynnienia towarów i materiałów  wystąpiło saldo ujemne w wysokości 46,7 

tys. zł (wartość 100,3 tys.zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły jedynie 53,3 tys.zł), 
6) wynik na działalności operacyjnej - strata 37,6 tys.zł, 
7) wynik netto - strata 41,5 tys.zł (podczas gdy w 1995 r. osiągnięto zysk w wysokości 5,4 

tys.zł). 
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3. Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRiT”  
 
  Prowadziło swoją działalność w zakresie: 
− prac naukowo-badawczych oraz badawczo-rozwojowych z dziedziny studyjnej techniki 

radia i telewizji, 
− prac badawczo-konstrukcyjnych dotyczących nowych urządzeń profesjonalnych oraz 

aparatury kontrolno-pomiarowej dla radia i telewizji, 
− produkcji jednostkowej i małoseryjnej urządzeń radiowych i telewizyjnych dla jednostek 

radia i telewizji publicznej oraz komercyjnej, a także telekomunikacji. 
  
   Wartość przychodów ogółem w 1996 r. wyniosła 3.258,7 tys.zł, wzrastając o 

22,5% w porównaniu do 1995 r. (2.659,5 tys.zł) przy koszcie uzyskania przychodów 
wyższym jedynie o 18,5%. W 1996 r. CENRiT nie korzystał z kredytów bankowych. Za 
1996 r. jednostka osiągnęła dodatni wynik netto, czyli zysk w wysokości około 26,4 tys. zł, 
podczas gdy  1995 r. zakończył się stratą w wysokości około 44,8 tys.zł. Przeciętne 
zatrudnienie wyniosło około 87,7 etatu obniżając się o blisko 23% w porównaniu do 1995 r. 
(113 etatów). W wyniku powyższego średnie wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego 
w 1996 r. wyniosło około 1.007 złotych, wzrastając o blisko 36% w porównaniu do 1995 r. 

  
   Dynamikę podstawowych wielkości finansowo-ekonomicznych CENRiT-u w 

latach 1995-1996 prezentuje poniższa tabela. 
  

 w tys.zł 
 

TREŚĆ 
 

1995 rok 
 

1996 rok 
Dynamika zmian 

w % 
(kol. 3:2) 

1.  2.  3.  4.  
 
1. Suma aktywów ( i pasywów) 3.071,3

 
3.363,8 109,5

2. Fundusze własne 2.729,1 2.755,4 101,0
z tego: 
a) fundusz podstawowy 
b) fundusz rezerwowy z aktualizacji 

wyceny 
c) wynik finansowy netto roku 

obrachunkowego (+) zysk , (-) strata 

1.866,7

907,2
- 44,8

 
1.821,9 

 
907,2 

+ 26,3 

97,6

100,0
x

3. Zobowiązania krótkoterminowe 209,5 412,0 196,7
4. Fundusze specjalne 112,8 125,1 110,9
5. Majątek trwały 1.922,9 1.812,3 94,2

z tego: 
a) wartości materialne i prawne 
b) rzeczowy majątek trwały 

117,5
1.805,3

 
94,0 

1.718,3 
80,0
95,2

w tym: 
− budynki i budowle 
− urządzenia techniczne i maszyny 

1.675,0
80,5

 
1.624,3 

58,9 
97,0
73,2

6. Majątek obrotowy 1.148,4 1.547,1 134,7
z tego: 
a) zapasy 
b) należności i roszczenia 
c) środki pieniężne 

669,6
211,3
267,5

 
847,2 
581,8 
118,0 

126,5
275,3

44,1
7. Przychody ze sprzedaży 2.452,8 3.208,6 130,8

z tego:  
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a) produktów  
b) towarów i materiałów 

2.443,6
9,2

3.184,5 
24,1 

130,3
262,0

8. Koszty sprzedanych towarów i  
    produktów, razem 2.598,2

 
3.062,4 117,9

z tego: 
a) wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
b) koszty wytworzenia sprzedanych 

produktów 
c) koszty ogólnego zarządu 

3,2

1.580,0

1.015,0

 
9,7 

 
2.205,3 

 
847,4 

303,1

139,6

83,5
9. Wynik na sprzedaży  
    (+) zysk (-) strata - 145,4

 
+ 146,2 x

10. Pozostałe przychody operacyjne 17,8 16,1 90,4
11. Pozostałe koszty operacyjne 1,3 144,0 111 razy
12. Wynik na działalności operacyjnej  
      (+) zysk (-) strata - 128,9

 
+ 18,3 x

13. Przychody finansowe 188,9 34,0 18,0
14. Koszty finansowe 102,4 4,5 4,4
15. Wynik brutto na działalności gospodarczej 
      (+) zysk (-) strata - 42,4

 
+ 47,8 x

16. Saldo wyniku nadzwyczajnego 0,0 - 0,5 x
17. Wynik brutto - 42,4 + 47,7 x
18. Obowiązkowe obciążenia wyniku     
     finansowego 2,4

 
20,9 8,7 razy

19. Wynik netto 
      (+) zysk (-) strata - 44,8

 
+ 26,4 x

 


