
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. 
 

Poz. 5 
 

ZARZĄDZENIE NR 2 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 21 stycznia 2016 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 oraz z 2015 r. 

poz. 1064) 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 i 13) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,”; 
2) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy lub zastępców dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora 
w departamencie, w którym nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko to nie jest obsadzone, depar-
tamentem kieruje wyznaczony przez dyrektora lub zastępcę dyrektora — w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym 
Urzędu — pracownik. Wyznaczając pracownika kierującego departamentem, dyrektor lub zastępca dyrektora ustala, 
w formie pisemnej, zakres jego upoważnienia.”; 

3) § 36 otrzymuje brzmienie: 
„§ 36.1. Zadaniem Biura Organizacji i Kadr jest prowadzenie spraw wynikających z kompetencji Dyrektora General-

nego Urzędu w zakresie zapewnienia ciągłości i organizacji pracy GUS, w tym: przygotowywanie projektów regulami-
nu organizacyjnego GUS, regulaminów wewnętrznych departamentów, organizacja naborów pracowników do GUS, 
prowadzenie spraw w zakresie opisów i wartościowania stanowisk pracy, koordynowanie procesu sporządzania ocen 
pracowniczych w GUS, obsługa kadrowa pracowników GUS i prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny pracy, badanie 
potrzeb szkoleniowych i inicjowanie działalności szkoleniowej w resorcie statystyki publicznej, prowadzenie prac w za-
kresie przygotowania programu zarządzania zasobami ludzkimi w GUS oraz edukacji statystycznej. 
2. Do zadań Biura należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru formalnego Dyrektora Generalnego Urzędu, o którym mowa w art. 25 
ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nad departamentami w zakresie prawidło-
wego wykonywania zadań znajdujących się w jego kompetencji; 

2) przygotowywanie we współpracy z departamentami projektów regulaminu organizacyjnego GUS, wewnętrznych 
regulaminów organizacyjnych departamentów i innych aktów prawnych Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym 
aktów wewnętrznych dotyczących zasad funkcjonowania oraz zasad organizacji pracy GUS, a także opracowy-
wanie podstawowych procedur działania GUS; 

3) koordynowanie spraw związanych z organizacją kontroli prowadzonych w GUS przez organy kontroli państwowej; 
4) przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w GUS z uwzględnieniem profilu kompetencyjnego, 

jego realizacja, okresowa analiza i aktualizacja; 
5) obsługa prowadzenia naborów pracowników do GUS; 
6) prowadzenie działań w zakresie systemu ocen urzędników i pracowników służby cywilnej w GUS oraz indywidu-

alnego programu ich rozwoju zawodowego; 



7) prowadzenie i załatwianie spraw kadrowych z zakresu prawa pracy pracowników GUS oraz dyrektorów innych 
jednostek służb statystyki publicznej; 

8) prowadzenie spraw z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy w GUS; 
9) sporządzanie informacji dotyczących wykorzystania etatów, sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, okreso-

wych informacji i analiz o stanie kadr w GUS; 
10) przygotowywanie propozycji stanowiska Dyrektora Generalnego Urzędu w sprawach pracowniczych zastrzeżo-

nych do jego decyzji; 
11) koordynowanie i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających według właściwości do Dyrekto-

ra Generalnego Urzędu (z wyłączeniem wniosków o udostępnienie informacji statystycznych), ich ewidencjo-
nowanie i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu Urzędu problemów wynikających z treści skarg i wnio-
sków; 

12) prowadzenie spraw w zakresie edukacji statystycznej, w tym opracowywanie planu edukacji statystycznej oraz 
nadzór w zakresie jego realizacji, współpraca z jednostkami zewnętrznymi w tym zakresie; 

13) badanie potrzeb szkoleniowych komórek organizacyjnych GUS opracowywanie planów szkoleń, w szczególno-
ści pod kątem realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi w GUS, i ich realizacja; 

14) opracowywanie programów szkoleniowych dla pracowników GUS oraz prowadzenie szkoleń; 
15) organizacja i koordynacja działalności szkoleniowej realizowanej w GUS, analiza i ocena efektywności szkoleń; 
16) przygotowywanie i prowadzenie spraw z zakresu kierowania na szkolenia, konferencje i staże oraz organizowa-

nie w GUS praktyk studenckich, uczniowskich i staży zawodowych; 
17) prowadzenie portalu edukacyjnego statystyki publicznej oraz współpraca z pozostałymi jednostkami statystyki 

publicznej w tym zakresie; 
18) realizacja szkoleń e-learning;  
19) obsługa Rady Edukacji Statystycznej.”; 

4) w § 37 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 
„10a) obsługa funkcjonowania ośrodka „Goplana” w Świnoujściu;”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2016 r.  

 
 
 

Prezes Janusz Witkowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




