ZaRZ,{DZENIE Nr

J?

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

"

ani^ /.7llll.zoto ,.

w sprawie ustalenir jednolitego tckstu zarzqdzcnia w sprawie likdidacji paistwowego
zakladu budZ€towego pod nazw4 ,,Centralny OSrodek Sportu w Warszawie"
Na podstawie $

I

ust. 2 pkt

I

rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczeg6lowego zakesu dzialania Ministra Sportu
216, poz.1602 onzz 2008 r. Nr24,poz. 146)wzw. zart.88 ust.
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

-

i Turystyki (Dz. U. Nr

I pkt 1 iart.87

ust. I pkt I

Przepisy wprowad,.ajece ustawp o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zpbin zm.") zatzedza sip. co nastQpuje:

sr.
Ustala siQ w zalqczniku do niniejszego zarzqdz,enia jednolity lekst zarzqdzenia Nr 13 Ministra

Sportu

i Turystyki z

dnia 25 czevca 2010

r. w

sprawie likwidacji paristwolrego zakladu

bud2etowego pod nazwq ,,Centmlny OSrodek Sportu w Warszawie", uwzglqdniaj4cy zmiany

wprowadzone zarz dzeniem
zmieniajqcym zarz4dzenie

Nr?2 l,linistra Sponu i Turystyki z

w sprawie likwidacji panstwowego

dnia 1.1 grudnia 2010 r.

zakladu budzetowego pod

nazwA,.Centralny Osrodek Sportu w Wa$zawie".

$2.
Zan4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96,
') zmiany wymienionej ustawy zoslaly ogloszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219,
poz- 620.

Nr

108, poz. 685

Nr

152 poz. 1020 i

Nr 16l poz.

1078.

Zalqcznik
dozatzadzeniaNt ..JI
Ministra SDortu i Turvstvki

,d"ia

/S.lttJkjlo

j

Te kst edno I ity zarzqdze

Nr I3 Minislru Sport

nia

i

Turystyki z dnia 25 czervca
2010 r. v,/ spratie
I i kw i dacj i pais tr) owe go
zaldadu budaet ove go pod
nazw q,, C e nlra lny Oircde k
Sportu w llarszowie "

ZARZADZENIE Nr

13

MIMSTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dDir 25 cz€rwca 2010

w

r.

sprawie lilorvidrcji paistwowego zakladu budietowego pod naav4 ,,Centralny

O5rodek Sportu w Warszawie"

Na podstawie art, 88 ust.

I pkt I w zw. z art.

87 ust. 1

pkt.l ustawy

Przepisy wprowadzaj4ce ustawQ o finansach publicznych (Dz. U.

z dnia 27 sierynia 2009 r.

Nt l57,poz.

1241, z

poin.

zm.r)) zarz4dza siE, co nastqpuje:

$1.

l. Z dniem 3l

gru<lnia 2010 r. likwiduje siQ panstwowy zaklad budzetowy

-

Cenralny

O3rodek Sportu z siedzibq w Warszawie, zwany dalej ,,COS", dzialaj4cy na podstawie

Zan4dzenia

Nr

19 Ministra Sportu

i

Turystyki z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie

dzialania Centralnego O3rodka Sportu.
2.

Termin otwarcia likwidacji COS wyznacza

siQ na

dziei 1 lipca 2010

r.

s2.

l.

Do dnia zakofczenia likwidacj i COS prowadzi dotychczasow4 dzialalnosc.

" zmiany rrynienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2009 r. Nr
620, Nr 108, poz. 685 Nr 152 poz. l(no i Nr 16l poz 1078

2 19,

poz. I 706 oraz

z 20 | 0

r. Nr 96, poz.

2. W okresie likwidacji

COS dziala pod swoj4 dotychczasow4 nazw4

z

dodaniem

oznaczenia..w likwidacji".

$3.
(uchylony)'?).

Mienic znajduj4ce sig

w

uZytkowaniu liku'idowanego COS przeznacza si€

rra

wyposazenie nowo utworzonej jednostki sektora finans6w publicznych realizujqcej
z.adania

plbliczne z zakresu kultury fizycznej, w zakresie w jakim przeznaczenie tego

mienia zostanie uzgodnione z ministem wlaSciwy,m do spraw Skarbu Panstwa.
3.

Pozostalc po

likwidacji Srodki pieniQtle, naleinosci i zobowi{zania zlikwidowanego

COS przejmuje jednostka sektora finans6w publicznych, o ktdrej mowa
PrzejQcie nastQpuje na podstawie protokolu zdawczc-odbiorczego,

w ust. 2.

w terminie 7 dni

od dnia likwidacji COS.3)

s1.

1. CzynnoSci likwidacyjne wykonuje Dyrektor Naczelny COS, zwany

dalej

.,Likwidatorem".
2.

Nadz6r nad wykonywaniem czynnoSci likwidacyinych Likwidatora spra*uje
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i

L

luystyki.

Obslugg organizacyjno-techniczn{Likwidatora zapewnia COS.

ss.

1. W

ramach wykonywanych czynno3ci likwidacyjnych, Likwidator dziala zgodnie

z powszcchnie obowiqzujqcymi przepisami ptavt^ orai.

l)

zwzqdzeniem Ministra Sportu

i

Turystyki

z.'.

Nr 5 z dnia 23

marca 2010 t.

w sprawic organizacji procesu likwidacji paistwowego zakladu budzetowego
Centralny Oirodek Sportu oraz utworzenia nowej jednostki sektora finans6w

publicznych realizujqcej zadania publiczne

w

zakresie kultury fizyc:aej

i sportu;

I

uchylonv pzez g

I pkt I lit.. a) zarz4dzenia Nr |.) V;nistra Sportu i Turystyki z dnia,{?grL'dnia 2010 r.
zmieniajqcego zatz{dzenie \\ sprawie likwidacji padstwowego zakladu buduero*€go pod nazw4 ,.Centralnv
Osrodek Sponu w Warszawie''.
r)ust- 2
w brzmicn iu ustalonym przez $ I pk I lit. b) Tazqdzenia. o ktdrym mowa w odnosniku 2.

il

2) z twiefilzanyfi przez Ministra Sportu i Turystyki harmonogramem
z likwidacjq COS i utwozeniem nowcj jednostki

zwiqzanych

pmc

organizacyjnej

sektora fi nans6w publicznych.

2.

I-ikwidator jest obowi4zany do przedlozenia Seketarzowi Stanu w Ministcrstwie

Sportu

i

Turystyki,

w

terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji

COS,

harmonogramu czynnoSci likwidacyjnych.

3.

l,ikwidator jest obowi{zany do podejmowania wszelkich niezbgdnych czynnoici
w mmach prowadzonej likwidacji COS, w szczeg6lnoici do obowiqzkdw likwidatora
nalezy:

1)

otwarcic ksiqg rachunkowych

i

sporir4dzenie bilansu na dzierl rozpoczgcia

Iikwidacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachu onoici (Dz.
U. z 2009 r. Nr 152, poz'1223, zp6in. zm.),

2)

zbadanie prawidlowej wyccny aktyw6w

i

pasyw6w omz oszacowancgo

wyniku linansowego, ustalonego w przeddziei postawienia COS

w

stan

likwidacji;

3)
4)

przcprowadzenie irwentaryzacji mienia COS;

zawiadomienie banku prowadz4cego obslugQ rachunku ba.nkcrwcgo COS oraz

wlaiciwych instytucji o rozpoczqciu likwidacji;

5)
6)

zawiadomienie kontrahent6w COS o rozpoczqciu liku'idacji;
sporz4dzenie na

dziei rozpoczqcia

i

zakoriczenia likwidacji wykazu um6w

cywilnoprawnych, kt6rych stron4 jest COS;

7)

Sciqgnigcie nale2no3ci

i

wykonanie zobowi4zarl wymagalnych

do

dnia

zakoiczenia likwidacji oraz zapewnienie ze Srodk6w pozostalych na rachunku
bankowym COS odpowiednich kwot na pokrycie zobowiqzan niewymagalnych
lub spomych;
8)

rozwiqzanie um6w cywilnoprawnych, kt6rych stron4 jest COS

i

dokonanie

ostateczlego rozliczenia zobowi4zari. nalei:noici lub uprawricri wynikajqcych

z tych um6w albo dokonania ich cesji na

rzecz jednostki sektora finansdw

publicznych, o ktorcj mowa w $ 3 ust- 2;r)
q)

sporz4dzenie do dnia zakoriczcnia likwidacji wykazu spraw niezakoiczonych,
a nastQpnie przekazanie tych spraw $aaz z

calqdokumentacjqjednostce sektora

finans6w publicznych, o kt6rej moua ra $ 3 ust.2;5)

''w

3)r

brzmieniu ustalonlm przez S
brzmieniu ustalonl'm przez

!

I
I

pkt 2 lit. a) zarzqdzenia, o kl6r--vm mo$a * odnoiniku 2.
pkt 2 lit. b) ap4dTenia, o kt6rym mowa !v odnosniku 2.

l0)

dokonanie odpowiednich czynnoSci

z zakesu pla$a pracy w

stosunku do

pracownik6w COS na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czetwca 19'14 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr
I

I

)

2l,

poz. 94,

zp6in. zm.);

sponqdzenie sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami rozporzqdzenia

Ministra Finans6w

z

dnia

2

lutego 2010

r. w

sprawie sprawozdawczoscr

budzetowej (Dz. U- Nr 20, poz. 103);

12)

zamknigcie ksi4g rachunkowych

i

sporz4dzenie bilansu na

dziei zakonczenia

likwidacji w terminie nie dluzsz''m niz trzy miesi4ce po dniu zakoiczenia
likwidacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowodci;

13)

dokonanie niezbQdnych czynno3ci urzqdowych zu'iqzanych

z zakoiczeniem

dzialalnodci COS, w szczegolnoicl zwi4zanych z wykrelleniem COS z:

a)

Krajowego Rejestru UrzQdowego Podmiot6w Gospodarki Narodowel -

RECON,

b)

ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnik6w - NIP,

c)

rejestru platnik6w skladek z Zakladu Ubezpicczeri Spolecznych;

l4)
4.

zamkniqcierachunk6wbankowych.

W procesie likwidacji t,ikwidatorjest obowiqzany ponadto do,.apewnienia:

l)

niezakl6conego funkcjonowania COS

do

czasu

jcgo likwidacji,

szczegcilnoSci iwiadczenia uslug, stosownie do zawartych um6w

a

u

i dokonanych

rezerwacj i;

2)

pokrycia, w maksymalnym stopniu ze Srodk6w wlasnych COS, zobowi4zarl
wobec pracownik6w i dostawc6w oraz i$rych zobowiqzair powstalych do dnla

zakoiczenia dzialalnoici.

s6.

1.

Likwidator jest obowi4zany do sporzqdzania
w Ministerstwie Sportu

i

i

przedkladania Sekrctarzowi Stanu

Turystyki miesiqcznych spmwozdari

z

wykonywanych

czlnnoSci likwidacyjnych.

2. W terminie 3

od dnia zakoiczenia likwidacji Likwidator sporzqdzi
Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki sprawozdanie

miesipcy

i pzekaze Sekretarzowi
z przeprou'adzoncj

likwidacji COS.

$ 6a.

Z dniem

3l gudnia 2010

r. traci moc Zarzadzenie nr l9 Minista Sportu i Turystyki z dnia

l6

maja 2008 roku w sprawie dzialania Centralnego Odrodka Sportu, zmieniorc Zarz4dzeniem

nr

16 Ministra Sportu

i Turystyki z dnia l0 marca 2009 r. oraz Zarz4dzeniem nr 20 Ministra

Sportu i Turystyki z dnia 23 kwietnia 2009 r.o'

s7.
Tarzqdzenle wchodzi w zycie z dniem podpisania.

'' dodany przez $ I pkt

3 zar4dzenia, o kt6rym mowa w oalnosniku 2

UZASADNIDNIE
anaazeniem

lr?l

fr,finista Sportu i Turystyki z daia4? gr,rdoi" 2010 r. dokon*o

nowelizacji zarzqdzenia w sprawie likwidacji paistwowego zakladu bu&etowego pod nazw4
.C€nhalny OSrodek Sportl w Waszawie-

Z uwagi na to, ze w procedurze likwidacji wielokrotnie niezbQdne jest postugiwanie
siE zarzqlzeniem

w

sprawie likwidacji panstwowego za&ladu br.rd2etowego pod nazwq

OSrodek Sportu w Warszawie", c€lowe jesq ze wzgled6w praktyczrych, aby
"Centralny
dokumert ten fi$kcjorcwd w fornic te.tstujednolitego.
Tckst jednolity zarzqdzenia zostal ustalony w formie zdqcmika do zatzqdzetia-

