
 

DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. 
 

Poz. 6 
 

ZARZĄDZENIE NR 3 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 3 lutego 2017 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej 

 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 statutu Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia  

Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu  
(Dz. U. poz. 1648, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie składu, zakresu 

i trybu działania Komisji Programowej (Dz. Urz. GUS poz. 1 oraz z 2011 r. poz. 44) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1: 

a) w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„1. W Głównym Urzędzie Statystycznym powołuje się Komisję Programową, zwaną dalej „Komisją”, w skła-

dzie:”, 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na posiedzenia plenarne Komisji oraz na posiedzenia zespołów problemowych zapraszani są eksperci z jed-
nostek służb statystyki publicznej oraz urzędów organów prowadzących badania statystyczne ujęte w programie ba-
dań statystycznych statystyki publicznej i Narodowego Banku Polskiego.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2.1. Zadaniem Komisji jest przygotowywanie projektu rocznego programu badań statystycznych statystyki pu-

blicznej oraz dokumentów związanych z rozwojem statystyki publicznej. 
2. Do zakresu działania Komisji należy, w szczególności:  

1) wypracowywanie propozycji tematyki rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej;  
2) uzgadnianie propozycji tematyki rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej z uwzględnieniem 

potrzeb kontynuacji badań niezbędnych do stałej obserwacji podstawowych dziedzin życia społeczno- 
-gospodarczego i występujących w nich zjawisk i procesów; 

3) rozpatrywanie stanowisk (odpowiedzi) jednostek autorskich na propozycje, postulaty, wnioski i inne uwagi zgła-
szane przez opiniodawców do projektowanych zadań programowych; 

4) wskazywanie nowych dziedzin badań statystycznych, które powinny podlegać obserwacji statystycznej lub pogłę-
bieniu tematyki badań dotychczasowych; 

5) wypracowywanie i rekomendowanie kierunków rozwoju statystyki publicznej oraz uzgadnianie ich z innymi orga-
nami prowadzącymi badania statystyczne; 

6) współpraca z Radą Statystyki, w szczególności w zakresie rocznego programu badań statystycznych; 
7) współpraca z Komisją Metodologiczną, w szczególności w zakresie wdrażania nowych lub znacznie zmienionych 

badań statystycznych.”; 
3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.1. Komisja pracuje: 
1) na posiedzeniach plenarnych w pełnym składzie; 
2) na posiedzeniach zespołów problemowych w składzie ustalonym przez przewodniczącego Komisji;  
3) w trybie korespondencyjnej wymiany stanowisk (tryb obiegowy).  

  
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. poz. 1044, z 2004 r. poz. 263, z 2005 r. poz. 342 i poz. 1285, z 2007 r. 

poz. 925, z 2009 r. poz. 939, z 2011 r. poz. 523 oraz z 2012 r. poz. 1400. 



 
Dziennik Urzędowy 
Głównego Urzędu Statystycznego  

 
— 2 — Poz. 6

 
2. Projekt tematyki rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej jest kierowany do rozpatrzenia  

w trybie obiegowym przez przewodniczącego albo działającego z jego upoważnienia sekretarza merytorycznego Ko-
misji, który wyznacza termin do zajęcia stanowiska nie krótszy niż 5 dni roboczych. Termin ten może ulec skróceniu  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

3. Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia sekretarz merytoryczny Komisji może zarządzić rozpatrze-
nie projektu tematyki rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej: 
1) na posiedzeniu zespołu problemowego;  
2) na posiedzeniu plenarnym, w szczególności w celu rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych powstałych  

w toku prac Komisji. 
4. O terminie posiedzenia Komisji zawiadamia się na piśmie Radę Statystyki, Naukową Radę Statystyczną oraz 

Komisję Metodologiczną, których przedstawiciele mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.”. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

Prezes Dominik Rozkrut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


