
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 23 maja 2016 r. 
 

Poz. 21 
 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 18 maja 2016 r. 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych 

 
1. Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu 

na dzień 16 maja 2016 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia. 
 
2. Zarządzenia wewnętrzne nieobjęte wykazem utraciły moc. 
 

 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. G. Marciniak 
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa GUS 

z dnia 18 maja 2016 r. 

 

Wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
według stanu na dzień 16 maja 2016 r. 

Lp. Nr Data Tytuł zarządzenia wewnętrznego Oznaczenie obowiązujących aktów zmieniających 

2004 r. 

1. 7 2004-04-22 w sprawie ograniczenia palenia tytoniu z. wewn. nr 15 z 2006-12-29 

2005 r. 

2. 7 2005-04-21 w sprawie logo i blankietów urzędowych z. wewn. nr 3 z 2008-02-14, z. wewn. nr 9 z 2009-08-13 

2008 r. 

3. 8 2008-06-06 w sprawie zasad przyjęcia zbiorów danych administracyjnych 
oraz form i trybów ich przepływu w procesie przetwarzania 

 

4. 10 2008-06-30 w sprawie określenia liczby i zakresu przedziałów punk-
towych stanowisk korpusu służby cywilnej w urzędach 
statystycznych 

 

5. 17 2008-12-16 w sprawie specjalizacji urzędów statystycznych z. wewn. nr 18 z 2008-12-22, z. wewn. nr 8 z 2010-03-30 

2010 r. 

6. 3 2010-02-05 w sprawie powołania Grupy zadaniowej do spraw rachun-
ków środowiskowych 

z. wewn. nr 28 z 2011-10-21, z. wewn. nr 27 z 2012-09-28, 
z. wewn. nr 23 z 2014-08-01, z. wewn. nr 4 z 2015-02-09 

7. 9 2010-04-29 w sprawie wprowadzenia w Głównym Urzędzie Staty-
stycznym Regulaminu przyznawania i korzystania ze 
służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych 
przy ich użyciu operacji finansowych 

z. wewn. nr 14 z 2011-06-20, z. wewn. nr 1 z 2014-01-21 

2011 r. 

8. 11 2011-05-02 w sprawie wykazu jednostek stosowanych do pomiaru 
wielkości w badaniach statystycznych 

 

9. 20 2011-09-02 w sprawie Komitetu Redakcyjnego z. wewn. nr 24 z 2014-10-14, z. wewn. nr 17 z 2015-08-28 

10. 27 2011-10-17 w sprawie zasad i trybu zlecania instytucji gospodarki 
budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Staty-
stycznej GUS zadań na rzecz służb statystyki publicznej 

z. wewn. nr 32 z 2012-12-20 

11. 31 2011-10-31 w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników „Eu-
ropa 2020” oraz wskaźników krótkookresowych 

 

12. 32 2011-11-04 w sprawie powołania Zespołu do spraw badań kapitału 
ludzkiego 

z. wewn. nr 38 z 2013-12-12 

13. 33 2011-11-07 w sprawie regulaminu funkcjonowania Głównego Urzędu 
Staystycznego w przypadku wprowadzenia wyższych sta-
nów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu 
stanów nadzwyczajnych 

 

14. 35 2011-12-28 w sprawie pomiaru, oceny oraz monitorowania jakości 
badań statystycznych statystyki publicznej 

 

2012 r. 

15. 2 2012-01-20 w sprawie powołania Zespołu nadzorującego sporządzanie 
opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowanie w urzę-
dach statystycznych 

z. wewn. nr 20 z 2015-10-09 

16. 8 2012-02-16 w sprawie powołania Zespołu do spraw statystyki sektora 
zagranica dla potrzeb rachunków narodowych i bilansu 
płatniczego 

z. wewn. nr 9 z 2013-03-20, z. wewn. nr 25 z 2015-12-04 
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Dziennik Urzędowy
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Wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

według stanu na dzień 16 maja 2016 r. (cd.) 

Lp. Nr Data Tytuł zarządzenia wewnętrznego Oznaczenie obowiązujących aktów zmieniających 

2012 r. (dok.) 

17. 17 2012-05-18 w sprawie dokumentu „Kierunki rozwoju statystyki pub-
licznej do 2017 roku” 

 

18. 19 2012-05-29 w sprawie opisów metodologicznych podstawowych wiel-
kości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS 

 

19. 21 2012-06-20 w sprawie Zasad przyznawania patronatu honorowego lub 
uczestnictwa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w komitecie honorowym 

 

20. 29 2012-11-14 w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Sektora 
Instytucji Rządowych i Samorządowych 

z. wewn. nr 5 z 2015-02-27 

2013 r. 

21. 4 2013-02-21 w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli w jednost-
kach służb statystyki publicznej 

 

22. 7 2013-03-11 w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Nauki, 
Techniki i Innowacji 

 

23. 11 2013-03-22 w sprawie Programu „Koncepcja organizacji badań staty-
stycznych”  

 

24. 15 2013-05-31 w sprawie utworzenia Rady Dyrektorów przy Prezesie GUS  

25. 19 2013-07-01 w sprawie określenia zadań Fazy I ramowego planu dojścia 
do Zintegrowanego Systemu Realizacji Badań Statystycz-
nych  

 

26. 24 2013-10-11 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa REGON 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki na-
rodowej” 

 

2014 r. 

27. 10 2014-02-26 w sprawie powołania Zespołu do spraw prac analitycznych  

28. 12 2014-04-02 w sprawie wprowadzenia do stosowania Zasad postępowa-
nia z danymi statystycznymi 

 

29. 14 2014-04-17 w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji (modyfika-
cji) i aktualizacji oraz opracowania założeń do nowych 
modułów zintegrowanego systemu informatycznego za-
rządzania zasobami SOFTUS w jednostkach służb staty-
styki publicznej 

z. wewn. nr 18 z 2015-09-14 

30. 16 2014-05-12 w sprawie Zasad organizacji i funkcjonowania sieci ankie-
terów statystycznych 

z. wewn. nr 16 z 2015-07-14 

31. 17 2014-05-22 w sprawie utworzenia Rady Edukacji Statystycznej   

32. 20 2014-07-01 w sprawie wdrożenia i funkcjonowania w jednostkach or-
ganizacyjnych służb statystyki publicznej systemu telein-
formatycznego System Informacyjny Intranet 

z. wewn. nr 32 z 2014-12-31 

33. 21 2014-07-01 w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji w jednostkach 
organizacyjnych służb statystyki publicznej Rządowego Pro- 
gramu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014—2019 

z. wewn. nr 11 z 2016-04-22 

34. 25 2014-10-14 w sprawie koordynacji prac w zakresie informacji geoprze-
strzennej oraz baz geoprzestrzennych 

 

35. 26 2014-10-24 w sprawie Systemu Stałego Dyżuru Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego 

 



Dziennik Urzędowy 
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Wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

według stanu na dzień 16 maja 2016 r. (cd.) 

Lp. Nr Data Tytuł zarządzenia wewnętrznego Oznaczenie obowiązujących aktów zmieniających 

2014 r. (dok.) 

36. 27 2014-11-04 w sprawie kalkulacji kosztów badań statystycznych i in-
nych prac realizowanych przez jednostki organizacyjne 
służb statystyki publicznej 

z. wewn. nr 28 z 2014-11-24 

37. 30 2014-12-18 w sprawie Zespołu Redakcyjnego do kontynuacji serii pub-
likacji „Historia Polski w liczbach”  

z. wewn. nr 6 z 2016-03-16 

38. 31 2014-12-24 w sprawie powołania Zespołu do spraw profilowania grup 
przedsiębiorstw 

z. wewn. nr 12 z 2015-06-03 

2015 r. 

39. 3 2015-02-06 w sprawie utworzenia struktury organizacyjnej Projektu 
„System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2” dla reali-
zacji zadań w roku 2015 

z. wewn. nr 23 z 2015-11-05 

40. 6 2015-02-27 w sprawie utworzenia Zespołu do spraw organizacji badań 
statystycznych realizowanych w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

z. wewn. nr 9 z 2015-04-30, z. wewn. nr 22 z 2015-10-27, 
z. wewn. nr 8 z 2016-03-31, z. wewn. nr 12 z 2016-04-22 

41. 7 2015-03-13 w sprawie Procedur prowadzenia gospodarki finansowej 
w Głównym Urzędzie Statystycznym (dysponent 58 części 
budżetowej) 

 

42. 8 2015-03-31 w sprawie określenia wyjątków od Elektronicznego Zarzą-
dzania Dokumentacją dla Głównego Urzędu Statystyczne-
go i urzędów statystycznych 

 

43. 10 2015-05-07 w sprawie utworzenia Zespołu do opracowania dokumen-
tacji bezpieczeństwa systemu przetwarzania informacji nie-
jawnych w Głównym Urzędzie Statystycznym 

z. wewn. nr 19 z 2015-09-28 

44. 11 2015-05-18 w sprawie Metodyki Zarządzania Ryzykiem   

45. 13 2015-06-29 w sprawie powołania administratorów bezpieczeństwa in-
formacji 

 

46. 14 2015-06-30 w sprawie powołania w Głównym Urzędzie Statystycz-
nym Zespołu do spraw opracowania podstaw prawnych 
i koncepcji realizacji powszechnego spisu rolnego 2020 
oraz narodowego spisu powszechnego ludności i miesz-
kań 2021 

 

47. 15 2015-07-14 w sprawie powołania w Głównym Urzędzie Statystycznym 
Zespołu do spraw opracowania modelu przygotowywania 
programu badań statystycznych statystyki publicznej od 
roku 2018  

 

48. 21 2015-10-19 w sprawie utworzenia struktury Projektu „Przygotowanie 
dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji 
budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Nie-
podległości 208 w Warszawie oraz wybranych budynków 
urzędów statystycznych” 

 

49. 24 2015-11-24 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa systemu 
Operacyjnej Bazy Mikrodanych 

 

50. 26 2015-12-10 w sprawie Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego mie-
sięcznika „Wiadomości Statystyczne” 

z. wewn. nr 7 z 2016-03-25 

51. 27 2015-12-22 w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji w statystyce publicznej 

 

52. 28 2015-12-30 w sprawie wprowadzenia Strategii informatyzacji systemu 
informacyjnego polskiej statystyki publicznej do roku 2020 
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Dziennik Urzędowy
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Wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

według stanu na dzień 16 maja 2016 r. (dok.) 

2016 r. 

53. 1 2016-01-20 w sprawie organizacji służbowych wyjazdów zagranicz-
nych i przyjazdów delegacji zagranicznych w jednostkach 
organizacyjnych służb statystyki publicznej 

 

54. 2 2016-01-26 w sprawie koordynacji prac w zakresie Big Data  

55. 3 2016-02-17 w sprawie Instrukcji postępowania dotyczącej przyjmowa-
nia i realizacji przez jednostki służb statystyki publicznej 
projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

 

56. 4 2016-03-03 w sprawie rozliczania wydatków w układzie kalkulacyjnym 
i zadaniowym 

 

57. 5 2016-03-04 w sprawie Planu kont dla jednostek organizacyjnych służb 
statystyki publicznej 

 

58. 9 2016-04-01 w sprawie ustalenia podziału zadań pomiędzy członków 
Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego 

 

59. 10 2016-04-14 w sprawie powołania w Głównym Urzędzie Statystycznym 
Zespołu do spraw opracowania koncepcji organizacji ob-
chodów 100 rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Staty-
stycznego  

 

60. 13 2016-05-16 w sprawie uchylenia zarządzenia określającego strukturę 
projektu „System Informacyjny Statystyki Publicznej” 

 

 


