
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r. 
 

Poz. 26 
 

ZARZĄDZENIE NR 7 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu 

w Bydgoszczy 

 
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 2 Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy  
(Dz. Urz. GUS poz. 10, z 2014 r. poz. 55, z 2017 r. poz. 29 oraz z 2018 r. poz. 56) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Urzędu wchodzą: 
1) Wydział Organizacji i Rejestrów; 
2) Wydział Realizacji Badań; 
3) Wydział Badań Ankietowych; 
4) Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy; 
5) Ośrodek Inżynierii Danych; 
6) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych; 
7) Wydział Informatyki; 
8) Wydział Kadr i Szkolenia; 
9) Wydział Ekonomiczny; 

10) Wydział Administracyjny; 
11) Oddział w Inowrocławiu; 
12) Oddział w Toruniu; 
13) Oddział we Włocławku.”; 

2) § 6—9 otrzymują brzmienie: 
„§ 6.1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej  

w obszarach statystyki: 
1) rynku pracy; 
2) wynagrodzeń i kosztów pracy. 

2. Urząd jako jednostka autorska badań z zakresu pracujących w gospodarce narodowej, popytu na pracę, zapotrze-
bowania rynku pracy na pracowników według zawodów, czasu pracy, zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce, wy-
nagrodzeń w gospodarce narodowej, struktury wynagrodzeń, kosztów pracy i indeksu kosztów zatrudnienia, badania 
kosztów pracy: 
1) inicjuje i prowadzi prace metodologiczne, przygotowuje zakres przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych, 

opracowuje i publikuje wyniki badań i analiz statystycznych, w tym wieloaspektowych oraz prowadzi współpracę 
międzynarodową w tym zakresie; 

2) opracowuje wskaźniki z zakresu prowadzonych badań. 
3. Urząd przy realizacji badania bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy współpra-

cuje z właściwym departamentem GUS pełniącym rolę autora badania. 
4. Urząd w ramach zadań wymienionych w ust. 2 i 3 realizuje prace dotyczące, w szczególności: 

1) przygotowania operatów oraz tworzenia kartotek do badań; 
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2) zbierania, gromadzenia, opracowywania oraz analizowania danych statystycznych; 
3) kontroli i akceptacji ogólnopolskich zbiorów, tablic kontrolnych i wynikowych; 
4) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, w tym analizy przyczyn braków odpowiedzi i podejmowa-

nia działań naprawczych; 
5) informatycznej obsługi prowadzonych badań, w tym przygotowania założeń do systemów informatycznych zwią-

zanych z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem i opracowywaniem danych wynikowych; 
6) współtworzenia i współprowadzenia dziedzinowej bazy wiedzy z zakresu rynku pracy; 
7) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych; 
8) współpracy przy opracowywaniu rachunku satelitarnego z zakresu specjalizacji; 
9) współpracy przy opracowywaniu danych na potrzeby europejskich rachunków narodowych (system ESA), dla ra-

chunków narodowych krajowych i regionalnych oraz dokonywania przeliczeń wstecz w związku ze zmianami sto-
sowanych standardów klasyfikacyjnych; 

10) aktualizacji systemów danych wynikowych oraz ich dystrybucji jednostkom statystycznym (innym urzędom i de-
partamentom); 

11) doskonalenia wykorzystania narzędzi badawczych oraz metodologii w celu podnoszenia jakości badań oraz reduk-
cji kosztów i obciążeń respondentów; 

12) współpracy przy opracowywaniu publikacji wynikowych i analitycznych; 
13) współpracy przy monitorowaniu zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenia prac mają-

cych na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych; 
14) współpracy przy opiniowaniu projektów dokumentów rządowych; 
15) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych 

oraz pozyskiwania danych, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych  
i w grupach ekspertów; 

16) współpracy przy przygotowywaniu dokumentów i materiałów na posiedzenia i konsultacje na potrzeby współpracy 
międzynarodowej. 

5. Urząd realizuje zadania związane z wykorzystaniem nowych technologii i źródeł danych, we współpracy z jed-
nostkami służb statystyki publicznej, w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz oraz wprowadzania nowo- 
czesnych metod i narzędzi do przetwarzania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych, zwłaszcza  
w zakresie specjalizacji Urzędu. 

§ 7.1. Zadaniem Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 1—4. 
2. Zadaniem Ośrodka Inżynierii Danych jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 5. 
§ 8. Zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określo-

nych w § 5 pkt 5—9. 
§ 9. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11—13, 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
Prezes Dominik Rozkrut 

 
 


