
 

DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 19 lipca 2017 r. 
 

Poz. 31 
 

ZARZĄDZENIE NR 10 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 14 lipca 2017 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu 
we Wrocławiu 

 
Na podstawie art. 25 ust. 4 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 statucie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 11 Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu  
(Dz. Urz. GUS poz. 38 oraz z 2014 r. poz. 51) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Urzędu wchodzą: 
1) Wydział Organizacji i Rejestrów; 
2) Wydział Badań Ankietowych; 
3) Wydział Realizacji Badań; 
4) Ośrodek Statystyki Produktów Przemysłowych; 
5) Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych; 
6) Ośrodek Banku Danych Lokalnych; 
7) Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych; 
8) Wydział Informatyki; 
9) Wydział Kadr i Szkolenia; 

10) Wydział Ekonomiczny; 
11) Wydział Administracyjny; 
12) Oddział w Jeleniej Górze; 
13) Oddział w Legnicy; 
14) Oddział w Wałbrzychu.”; 

2) w § 6: 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzenia badań statystycznych: 
a) organów państwa, 
b) organów samorządu terytorialnego i gruntów komunalnych, 
c) samorządu terytorialnego w obszarach: leśnictwo i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa i komunal-

na, utrzymanie czystości i porządku, transport krajowy, tereny zieleni, środki trwałe, 
d) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie należności, zobowiązań, poręczeń i gwa-

rancji oraz wybranych aktywów finansowych, 
e) produkcji wyrobów przemysłowych;”, 

b) w ust. 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„2. Urząd jako jednostka autorska realizuje badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w zakresie:”, 

c) w ust. 3 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„3. Urząd wspiera departamenty GUS właściwe w badaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz w opra-

cowywaniu statystyk sektora instytucji rządowych i samorządowych jako koordynatorów odpowiedzialnych za reali-
zację prac w zakresie:”, 
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d) w ust. 4 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4. Urząd wspiera departament GUS właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e jako koordynatora 
odpowiedzialnego za realizację prac w zakresie:”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7. Zadaniem Ośrodków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4—6, jest w szczególności realizacja zadań określonych  

w § 6 ust. 1 pkt 1—4 i ust. 2—4.”; 
4) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12—14, jest:  
1)  udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;  
2)  wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.”. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 
 

Prezes Dominik Rozkrut 
 


