DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Warszawa, dnia 25 sierpnia 2021 r.
Poz. 35
ZARZĄDZENIE NR 7
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305
i 1236) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Likwiduje się instytucję gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Centrum”, utworzoną zarządzeniem nr 14 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.
2. Otwarcie likwidacji Centrum następuje z dniem 1 września 2021 r.
3. Termin zakończenia likwidacji Centrum wyznacza się na dzień 31 grudnia 2021 r.
§ 2.1. W okresie likwidacji Centrum działa pod nazwą „Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji”.
2. Do dnia zakończenia likwidacji Centrum prowadzi dotychczasową działalność.
§ 3.1. Czynności związane z likwidacją Centrum powierza się Dyrektorowi Centrum – Katarzynie Jolancie Szporek-Lutce, zwanej dalej „Likwidatorem”.
2. Nadzór nad wykonywaniem czynności likwidacyjnych przez Likwidatora sprawuje Dyrektor Generalny Głównego
Urzędu Statystycznego, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym GUS”.
§ 4. Likwidator jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, zwanemu dalej „Prezesem GUS”, harmonogramu czynności likwidacyjnych.
§ 5.1. Likwidator przeprowadza likwidację Centrum i jest zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem Centrum, niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do:
1) otwarcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień rozpoczęcia likwidacji, zgodnie
z przepisami o rachunkowości;
2) sporządzenia szczegółowego preliminarza wydatków z budżetu Centrum w dniu otwarcia likwidacji Centrum;
3) zbadania prawidłowej wyceny aktywów i pasywów oraz oszacowanego wyniku finansowego, ustalanego w dzień poprzedzający postawienie Centrum w stan likwidacji;
4) przeprowadzenia inwentaryzacji mienia na dzień poprzedzający postawienie Centrum w stan likwidacji, zgodnie
z przepisami o rachunkowości;
5) zawiadomienia banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego Centrum oraz właściwych podmiotów o otwarciu
likwidacji Centrum;
6) ujawnienia informacji o likwidacji Centrum w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
7) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Centrum o otwarciu jego likwidacji;
8) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, których stroną jest Centrum, na dzień otwarcia likwidacji;
9) ściągnięcia należności i wykonania zobowiązań Centrum wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji Centrum
– w kolejności ich powstania oraz zapewnienia ze środków pozostałych na rachunku bankowym Centrum odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych;
10) sporządzania w okresie likwidacji sprawozdań budżetowych;
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11) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Centrum i dokonania ostatecznego rozliczenia zobowiązań,
należności lub uprawnień wynikających z tych umów, a w przypadku umów niepodlegających rozwiązaniu, przedstawienia Prezesowi GUS ich wykazu z wyszczególnieniem wynikających z tych umów zobowiązań, należności lub
uprawnień;
12) dokonania odpowiednich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum, w tym rozwiązania
z tymi pracownikami umów o pracę z uwzględnieniem terminu, który przypada na dzień likwidacji;
13) sporządzenia wykazu spraw prowadzonych przez Centrum, a w zakresie:
a) spraw niezakończonych – przekazania tych spraw wraz z dokumentacją właściwym komórkom organizacyjnym
Głównego Urzędu Statystycznego do dnia zakończenia likwidacji,
b) spraw zakończonych – dokonania archiwizacji dokumentów Centrum i przekazania dokumentów do archiwum
Głównego Urzędu Statystycznego albo do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
15) dokonania niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Centrum, w tym związanych
z wykreśleniem Centrum z:
a) Krajowego Rejestru Sądowego – KRS,
b) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,
c) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP,
d) rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
16) zamknięcia rachunków bankowych Centrum.
2. Likwidator w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedłoży Prezesowi GUS, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GUS, harmonogram czynności likwidacyjnych, o którym mowa w § 4, oraz preliminarz wydatków,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – do zatwierdzenia.
§ 6. Koszty likwidacji Centrum będą pokrywane, w pierwszej kolejności, ze środków przewidzianych w planie wydatków budżetowych Centrum na 2021 rok.
§ 7.1. Likwidator w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedłoży Prezesowi GUS, za pośrednictwem
Dyrektora Generalnego GUS, protokół z inwentaryzacji mienia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4.
2. Przeznaczenie mienia Centrum zostanie określone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych.
§ 8.1. Należności oraz zobowiązania likwidowanego Centrum przejmuje Skarb Państwa – Główny Urząd Statystyczny.
2. Wykaz należności i zobowiązań Centrum zostanie przekazany w protokole zdawczo-odbiorczym w dniu zakończenia
likwidacji Centrum.
§ 9.1. W terminie 30 dni od zakończenia likwidacji Centrum, Likwidator przedłoży Prezesowi GUS, za pośrednictwem
Dyrektora Generalnego GUS, sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji. Likwidator jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych także w przypadku jego odwołania lub rezygnacji z pracy przed
upływem terminu likwidacji Centrum.
2. Z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Likwidator kończy działalność.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Dominik Rozkrut

