DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 r.
Poz. 60
ZARZĄDZENIE NR 16
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730
i 2294) zarządza się, co następuje:
§ 1. W statucie Urzędu Statystycznego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
(Dz. Urz. GUS poz. 39, z 2018 r. poz. 71 oraz z 2019 r. poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych;
2) Ośrodek Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych;
3) Ośrodek Rozwoju Systemów Analiz i Udostępniania Informacji;
4) Wydział Badań Ankietowych;
5) Wydział Rejestrów;
6) Wydział Organizacji;
7) Wydział Informatyki;
8) Wydział Kadr i Szkolenia;
9) Wydział Ekonomiczny;
10) Wydział Administracyjny;
11) Oddział w Ciechanowie;
12) Oddział w Ostrołęce;
13) Oddział w Płocku;
14) Oddział w Radomiu;
15) Oddział w Siedlcach.”;
2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach: statystyki przedsiębiorstw niefinansowych, rozwoju systemów analiz statystycznych i systemów udostępniania informacji, we współpracy w tym zakresie z właściwymi departamentami GUS i jednostkami
podporządkowanymi Prezesowi GUS.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) statystyki przedsiębiorstw niefinansowych poprzez:
a) uczestnictwo w projektowaniu badań oraz systemu produkcji statystycznej, w tym w szczególności:
— przygotowywanie propozycji zmian do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej,
— projektowanie wejściowych struktur danych statystycznych,
— prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych,
— opracowywanie algorytmów doboru jednostek objętych badaniami oraz przygotowywanie kartotek realizowanych badań,
— przygotowywanie założeń do aplikacji formularzy elektronicznych oraz współudział w rozwoju funkcjonalności innych systemów informatycznych wykorzystywanych w badaniach,
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b) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu opracowań statystycznych, w tym zbieranie, przetwarzanie oraz analiza danych statystycznych,
c) opracowywanie wynikowych informacji statystycznych, w tym publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym,
d) współudział w pracach metodologicznych oraz we współpracy międzynarodowej,
e) prowadzenie prac dotyczących profilowania grup przedsiębiorstw;”,
c) w ust. 2 uchyla się pkt 2;
3) w § 7:
a) uchyla się ust. 3,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zadaniem Ośrodka, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 2 pkt 3.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11—15, 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 stycznia 2020 r.
Prezes Dominik Rozkrut

