
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. 
 

Poz. 13 
 

ZARZĄDZENIE NR 1 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, 

co następuje: 
 
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 61, z 2013 r. poz. 1 oraz z 2014 r. poz. 1) wprowadza się następują-
ce zmiany: 

 
1) w § 37 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) współpraca z Biurem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie przygotowania i utrzymania 
w stanie gotowości głównego stanowiska kierowania Prezesa GUS w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu 
pracy;”; 

2) § 38 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 38. 1. Zadaniem Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest koordynacja działań jednostek służb staty-
styki publicznej na rzecz ochrony danych statystycznych, danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic 
prawem chronionych, prowadzenie działań na rzecz rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w staty-
styce publicznej, w tym współpraca z Departamentem Informacji w działaniach na rzecz ochrony tajemnicy statystycz-
nej oraz prowadzenie spraw obronnych. 

2. Do zadań Biura należy w szczególności: 
1) opracowywanie kierunków i planów rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym systemów 

wspomagających funkcjonowanie statystyki publicznej oraz prowadzenie prac nad standaryzacją rozwiązań w tym 
zakresie; 

2) prowadzenie prac związanych z budową i rozwojem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w statysty-
ce publicznej; 

3) monitorowanie jednostek służb statystyki publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz raportowanie i wnioskowanie do Kierownictwa Urzędu 
w celu podjęcia działań na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania tego systemu; 

4) koordynacja opracowywania i wdrażania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji prawnie 
chronionych oraz kontrola ich przestrzegania w jednostkach służb statystyki publicznej; 

5) współpraca z innymi organami administracji publicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
6) prowadzenie prac rozwojowych w zakresie ochrony tajemnicy statystycznej; 
7) organizowanie i kontrola ochrony informacji niejawnych w GUS, organizowanie szkolenia pracowników GUS 

w tym zakresie; 
8) organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w GUS oraz koordynowanie 

w imieniu Prezesa GUS wykonywania zadań obronnych w jednostkach służb statystyki publicznej; 
9) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w urzędach statystycznych; 

10) prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji dla pracowników GUS; 
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11) współpraca w zakresie organizacji krytycznej infrastruktury informacyjnej Państwa w części dotyczącej statystyki 

publicznej; 
12) prowadzenie Kancelarii Tajnej GUS.”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Prezes  Janusz Witkowski 


