
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

  

Warszawa, dnia 27 listopada 2012 r. 
 

Poz. 56 
 

ZARZĄDZENIE NR 18 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 23 listopada 2012 r. 

 
w sprawie zasad prowadzenia współpracy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 

z innymi jednostkami służb statystyki publicznej  
oraz 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. Nr 157, poz. 1240, 

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 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, zwane dalej „Centrum”, dla realizacji zadań statutowych korzysta 

z danych statystycznych zebranych przez inne jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej w badaniach prowadzo-
nych na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz danych zgromadzonych w prowadzonych 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego krajowych rejestrach urzędowych REGON i TERYT.  

2. Dyrektorzy jednostek służb statystyki publicznej oraz komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego 
współdziałają z Centrum w sprawach, o których mowa w ust. 1, i udzielają Centrum niezbędnej pomocy w zakresie obję-
tym zadaniami kierowanych jednostek i komórek organizacyjnych.  

3. Za organizację prac i sposób wykorzystania przez Centrum danych udostępnionych zgodnie z ust. 1 i 2, w tym za za-
chowanie poufności danych statystycznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591), odpowiada dyrektor Centrum. 

4. Współpracę, o której mowa w ust. 1 i 2, koordynuje Departament Informacji Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
§ 2. 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 Nr 10, 
poz. 43) w załączniku do zarządzenia „Statut instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji 
Statystycznej GUS” wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4:  

a)  w ust. 3: 
— po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) badania naukowe i prace rozwojowe inne niż wymienione w pkt 1 (PKD 72.1);”, 
— w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14—16 w brzmieniu: 

„14) działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 
(PKD 62); 

15) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12); 
16) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30 Z).”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, Centrum współpracuje z innymi jednostkami 

organizacyjnymi służb statystyki publicznej.”; 

  
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, 

poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 



2) w § 5 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. W celu prawidłowego wykonywania zadań Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia wewnętrzne.”; 

3) w § 6 uchyla się ust. 3 i 4; 
4) w § 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) inne przychody (środki uzyskane z funduszy międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej, darowizny, spadki 
i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary umowne).”; 

5) w § 8 w ust. 2 wyrazy „w § 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 1”. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

Prezes  Janusz Witkowski 
 


