DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.
Poz. 26
ZARZĄDZENIE NR 6
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 1000)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W statucie Urzędu Statystycznego w Gdańsku, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku (Dz. Urz.
GUS poz. 58, z 2014 r. poz. 43 oraz z 2015 r. poz. 19) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6.1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako
całości w obszarach: statystyki edukacji i kapitału ludzkiego, badań pracy niezarobkowej, w tym wolontariatu, statystyki
warunków pracy, chorób zawodowych oraz statystyki aktywności ekonomicznej ludności.
2. Urząd realizuje zadania w obszarze statystyki edukacji i kapitału ludzkiego, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania zapotrzebowania na dane statystyczne oraz inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych;
2) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych, w tym z wykorzystaniem danych
ze źródeł administracyjnych;
3) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązującego stanu prawnego;
4) zbierania, przechowywania i przetwarzania danych statystycznych;
5) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych;
6) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych oraz zasilania banków danych statystycznych;
7) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz
pozyskiwania danych, w szczególności poprzez uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów.
3. Urząd w obszarze statystyki warunków pracy, w tym wypadków przy pracy i strajków, jest odpowiedzialny za realizację zadań ogólnokrajowych, w zakresie:
1) rozpoznawania zapotrzebowania na dane statystyczne oraz inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych;
2) zbierania, przechowywania i przetwarzania danych statystycznych;
3) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych oraz zasilania banków danych statystycznych;
4) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;
5) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
6) opracowywania i analizy danych na potrzeby Eurostatu oraz innych instytucji międzynarodowych;
7) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz
pozyskiwania danych, w szczególności poprzez uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów.
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4. W obszarze badań pracy niezarobkowej, w tym wolontariatu, Urząd współpracuje z departamentem GUS właściwym
w sprawach badań społecznych, który pełni rolę koordynatora merytorycznego w tych obszarach na każdym etapie prowadzonych prac. Urząd realizuje zadania, w szczególności w zakresie:
1) opracowywania wzorów zestawów danych wraz z objaśnieniami;
2) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich tworzeniu i testowaniu;
3) zbierania, przechowywania i opracowywania danych statystycznych oraz kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich
i krajowych przed zatwierdzeniem przez departament właściwy w zakresie badań społecznych;
4) opracowywania i weryfikacji tablic kontrolnych oraz wynikowych;
5) oceny jakości danych i kompletności zbiorów, analizy przyczyn braków odpowiedzi oraz podejmowania działań naprawczych;
6) opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych.
5. W obszarze statystyki aktywności ekonomicznej ludności w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
(BAEL) i badań modułowych BAEL, Urząd współpracuje z departamentem GUS właściwym w sprawach statystyki pracy
oraz z urzędami statystycznymi w województwach na każdym etapie prowadzonych prac.
6. Urząd jest odpowiedzialny, jako koordynator, za realizację zadań ogólnokrajowych prowadzonych w ramach badań
wymienionych w ust. 5, w zakresie:
1) kontroli merytorycznej materiałów źródłowych pochodzących z badania, analizy oraz akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich;
2) weryfikacji i akceptacji wojewódzkich oraz ogólnopolskich tablic kontrolnych i wynikowych;
3) analizy kompletności badania i związanych z tym przyczyn nieprzystępowania respondentów do badania oraz podejmowania działań naprawczych;
4) przygotowywania wzorów zestawów danych.
7. W obszarze wymienionym w ust. 5 Urząd wspiera departament GUS właściwy w sprawach statystyki pracy, który
pełni rolę koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadań, w zakresie:
1) inicjowania, projektowania i przygotowywania Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz badań modułowych BAEL;
2) prowadzenia prac metodologicznych przygotowujących wdrażanie nowych badań rynku pracy realizowanych z udziałem gospodarstw domowych, w szczególności badania modułowe BAEL oraz opracowywania nowych rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych;
3) udziału w pracach międzynarodowych grup roboczych i zadaniowych;
4) opracowywania i przygotowywania publikacji i analiz ogólnokrajowych;
5) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich tworzeniu i testowaniu.
§ 7.1. Zadaniem Ośrodka Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego jest realizacja zadań w zakresie statystyki edukacji
i kapitału ludzkiego, określonych w § 6 ust. 2.
2. Zadaniem Ośrodka Statystyki Warunków Pracy jest realizacja zadań w zakresie statystyki warunków pracy określonych w § 6 ust. 3 oraz zadań w zakresie badań pracy niezarobkowej, w tym wolontariatu, określonych w § 6 ust. 4.
3. Zadaniem Ośrodka Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 5—7.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.
Prezes Dominik Rozkrut

