
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. 
 

Poz. 1 
 

ZARZĄDZENIE NR 1 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu 
w Poznaniu 

 
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz  

z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Urzędu Statystycznego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 2 Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu  
(Dz. Urz. GUS poz. 14) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Ośrodek Inżynierii Danych;”; 
2) w § 6 w ust. 2: 

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„4) prowadzenia prac w obszarze projektowania, budowy, zasilania i administrowania bankiem danych makroeko-

nomicznych, zwanym dalej „bankiem danych”, w uzgodnieniu z właściwymi departamentami GUS, a w szcze-
gólności w zakresie: 
a) określania zakresu przedmiotowego i podmiotowego banku danych, 
b) administrowania zasobami informacyjnymi banku danych, 
c) prac na rzecz zapewnienia spójności metodologicznej i informacyjnej zasobów banku danych, 
d) prac metodologicznych związanych z rozwojem i doskonaleniem banku danych, 
e) rozpoznawania potrzeb informacyjnych użytkowników banku danych i dostosowywania jego zawartości in-

formacyjnej do zgłaszanych potrzeb; 
5) prowadzenia prac w obszarze administrowania i utrzymania systemu monitorowania polityki rozwoju, w uzgod-

nieniu z właściwymi departamentami GUS oraz we współpracy z innymi jednostkami statystyki publicznej,  
a w szczególności w zakresie: 
a) administrowania zasobami informacyjnymi systemu monitorowania polityki rozwoju, 
b) rozpoznawania potrzeb informacyjnych użytkowników systemu monitorowania polityki rozwoju;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) prowadzenia prac w zakresie wykorzystania nowych technologii i źródeł danych we współpracy z jednostkami 

służb statystyki publicznej, w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz oraz wprowadzania nowoczes- 
nych metod i narzędzi do przetwarzania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych, w szcze-
gólności w zakresie specjalizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.”; 

3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Zadaniem Ośrodka Inżynierii Danych jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 2 pkt 4—6.”. 
 

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

Prezes Dominik Rozkrut 


