
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2021 r. 
 

Poz. 53 
 

ZARZĄDZENIE NR 11 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 
 

zmieniające zarządzenie 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, 

z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. W zarządzeniu nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie likwidacji insty-

tucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 35) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
1) w § 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy „Dyrektorowi Centrum –”; 
2) w § 5: 

a) w ust. 1: 
– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) ściągnięcia należności i wykonania zobowiązań Centrum wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji Cen-
trum – w kolejności ich powstania oraz zapewnienia ze środków pozostałych na rachunku bankowym Cen-
trum odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych – z zastrzeżeniem pkt 9a;”, 

– po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 
„9a) wykonywania zobowiązań Centrum wynikających z bieżącej działalności Centrum oraz ze stosunku pracy, 

wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji Centrum;”,  
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Likwidatora, Dyrektor Generalny GUS może wyrazić zgodę na 
zmianę kolejności wykonania zobowiązań Centrum, o których mowa w ust. 1 pkt 9.”; 

3) w § 9: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Likwidator kończy działalność z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wykreśleniu 
Centrum z Krajowego Rejestru Sądowego – KRS.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Infrastrukturę techniczną i lokalową niezbędną dla działalności Likwidatora po dniu zakończenia likwidacji 

Centrum określi porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Urzędem Statystycznym w Warsza-
wie.”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
Prezes   Dominik Rozkrut 

 
 

 

 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054. 

 


