
 

DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r. 
 

Poz. 40 
 

ZARZĄDZENIE NR 10 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu 
w Katowicach 

 
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 Katowicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach 
(Dz. Urz. GUS poz. 28, z 2013 r. poz. 12, z 2014 r. poz. 53 i 63 oraz z 2018 r. poz. 62), 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) Ośrodek Rachunków Regionalnych; 
4) Ośrodek Rachunków Publicznych; 
5) Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego; 
6) Ośrodek Ekonomiki Środowiska; 
7) Ośrodek Inżynierii Danych; 
8) Śląski Ośrodek Badań Regionalnych; 
9) Wydział Informatyki; 

10) Wydział Kadr i Szkolenia; 
11) Wydział Ekonomiczny; 
12) Wydział Administracyjny; 
13) Oddział w Bielsku-Białej; 
14) Oddział w Bytomiu; 
15) Oddział w Częstochowie; 
16) Oddział w Rybniku; 
17) Oddział w Sosnowcu.”; 

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

całości w obszarach: 
1) rachunków regionalnych; 
2) regionalnych rachunków publicznych; 
3) statystyki rynku finansowego; 
4) statystyki środków trwałych i nakładów na środki trwałe; 
5) statystyki ekonomicznych aspektów ochrony środowiska; 
6) statystyki odpadów; 
7) wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju. 



 
Dziennik Urzędowy 
Głównego Urzędu Statystycznego  

 
— 2 — Poz. 40 

 
2. Urząd, jako jednostka autorska w zakresie rachunków regionalnych, realizuje zadania związane z obliczaniem wy-

branych kategorii rachunków narodowych w przekroju terytorialnym, uczestnicząc we współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie rachunków regionalnych, dotyczące w szczególności: 
1) prowadzenia prac metodologicznych w rachunkach regionalnych; 
2) zestawiania rachunków ekonomicznych w przekroju terytorialnym zgodnie z europejskimi standardami; 
3) tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych. 

3. Urząd, jako jednostka autorska w zakresie regionalnych rachunków publicznych, realizuje zadania związane z ob-
liczaniem dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju terytorialnym, uczestni-
cząc we współpracy międzynarodowej w dziedzinie regionalnych rachunków publicznych, dotyczące w szczególności: 
1) prowadzenia prac metodologicznych związanych z tworzeniem i rozwojem systemu regionalnych rachunków pu-

blicznych; 
2) wykonywania obliczeń dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju teryto-

rialnym. 
4. Urząd, we współpracy z właściwymi departamentami GUS, realizuje zadania w zakresie statystyki rynku finanso-

wego i jego podmiotów, instrumentów finansowych, aktywów i pasywów finansowych, środków trwałych i nakładów 
na środki trwałe, dotyczące w szczególności: 
1) prowadzenia prac metodologicznych; 
2) zbierania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania wyników badań; 
3) identyfikacji administracyjnych źródeł danych i ich wykorzystania; 
4) współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych badań; 
5) tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych. 

5. Urząd, we współpracy z właściwym departamentem GUS, realizuje zadania w zakresie statystyki nakładów i efek-
tów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kosztów bieżących ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, wydatków poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych oraz odpadów innych niż 
komunalne, dotyczące w szczególności: 
1) inicjowania i przygotowywania rozwiązań metodologicznych; 
2) zbierania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania wyników badań; 
3) prowadzenia prac nad wykorzystaniem danych ze źródeł administracyjnych; 
4) tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych. 

6. Urząd, we współpracy z właściwymi departamentami GUS, prowadzi prace metodologiczne i analityczne oraz ak-
tualizuje dane z zakresu wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju. 

7. 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 nowocze-
snych metod i narzędzi do przetwarzania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych oraz prowadzi 
prace projektowo-programistyczne wraz z informatyczną obsługą realizowanych badań, zwłaszcza w zakresie specjali-
zacji Urzędu. 

§ 7.1. Zadaniem Ośrodka Rachunków Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 6 ust. 2. 
2. Zadaniem Ośrodka Rachunków Publicznych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 6 ust. 3. 
3. Zadaniem Ośrodka Statystyki Rynku Finansowego jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 6 ust. 4. 
4. Zadaniem Ośrodka Ekonomiki Środowiska jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 6 ust. 5. 
5. Zadaniem Ośrodka Inżynierii Danych jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 7. 
§ 8. Zadaniem Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 

pkt 6—13 oraz w § 6 ust. 6. 
§ 9. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13—17, 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 


