
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY 
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

  

Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r. 
 

Poz. 25 
 

ZARZĄDZENIE NR 7 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 6 czerwca 2017 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej 

pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 

 
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,  

z późn. zm.1)) w związku z art. 27 oraz art. 23 ust. 1 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 zarządzeniu nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie nadania statutu 
instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 43 oraz  
z 2012 r. poz. 56) w załączniku do zarządzenia „Statut instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań  
i Edukacji Statystycznej GUS” wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Centrum jest nadzorowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”; 
2) w § 4 w ust. 3:  

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) edukację (PKD 85);”, 

b) uchyla się pkt 4—6, 
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93);”, 
d) uchyla się pkt 8, 
e) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) działalność usługową związaną z wyżywieniem (PKD 56);”, 
f) uchyla się pkt 12, 
g) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) działalność związaną z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej (PKD 82);”, 

h) uchyla się pkt 14, 
i) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową 
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);”, 

j) uchyla się pkt 16, 
k) dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2).”; 
3) w § 5 w ust. 2:  

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„5) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Centrum;”, 

 
  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933  

i 935. 
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b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

„6) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 
245 i 791).”; 

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Centrum tworzy fundusz zapasowy z zysku netto z przeznaczeniem na: 

1) finansowanie inwestycji; 
2) pokrycie straty netto.”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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