DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Warszawa, dnia 16 listopada 2020 r.
Poz. 45
ZARZĄDZENIE NR 6
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W statucie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 8 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze
(Dz. Urz. GUS poz. 26, z 2014 r. poz. 18 oraz z 2018 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako
całości, w zakresie:
1) badań koniunktury w rolnictwie prowadzonych metodą testu koniunktury w gospodarstwach rolnych;
2) badań koniunktury gospodarczej prowadzonych metodą testu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu, sektorze pozostałych usług, współpracując z właściwym departamentem GUS.
2. Urząd jest odpowiedzialny, jako koordynator, za realizację zadań ogólnokrajowych wymienionych w ust. 1 w zakresie:
1) prowadzenia prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej;
2) tworzenia kartotek do badań na podstawie prób przygotowanych przez właściwy departament GUS;
3) przygotowania systemów informatycznych do przetwarzania i analizowania danych;
4) zbierania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania jakości oraz opracowywania danych statystycznych;
5) kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich;
6) kontroli i akceptacji wojewódzkich oraz ogólnopolskich tablic wynikowych;
7) doskonalenia funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzania nowych technik realizacji badań w celu ograniczenia obciążenia respondentów oraz ograniczenia kosztów badań;
8) tworzenia i prowadzenia bazy danych w zakresie koniunktury gospodarczej oraz koniunktury w rolnictwie;
9) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, analiz przyczyn braków odpowiedzi oraz podejmowania
działań naprawczych;
10) przekazywania zbiorów danych do Informatycznej Składnicy Danych Statystycznych w terminach oraz w zakresie
ujętym w harmonogramach badań;
11) prowadzenia prac umożliwiających wykorzystanie ilościowych danych statystycznych do monitorowania jakości
i poprawności otrzymywanych wyników;
12) dokonywania przeliczeń szeregów czasowych z zakresu prowadzonych badań, wynikających np. ze zmiany standardów klasyfikacyjnych;
13) prowadzenia prac projektowo-programistycznych systemów informatycznych badań koniunktury;
14) opracowania publikacji wynikowych i analitycznych na poziomie wojewódzkim.
3. Urząd jako jednostka autorska realizuje badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) rozpoznawania zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne w zakresie koniunktury w rolnictwie;
2) opracowywania koncepcji i koordynowania realizacji badania koniunktury w rolnictwie, w tym:
a) przygotowywania założeń do tworzenia kartotek,
b) opracowywania założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania danych,
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c) analizowania danych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,
d) przygotowywania założeń do uogólniania i obliczania precyzji wyników badań,
e) opracowywania formularzy sprawozdawczych,
f) analizowania i oceny jakości danych (w tym analiza kompletności i reprezentatywności);
3) pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania danych dotyczących koniunktury w rolnictwie w zakresie informacji
ogólnych o badanych gospodarstwach rolnych i osobach kierujących tymi gospodarstwami oraz ich ocenie w zakresie aktualnych warunków produkcyjno-rynkowych i opłacalności poszczególnych kierunków produkcji rolniczej,
bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw rolnych, a także źródeł finansowania działalności rolniczej i pozarolniczej gospodarstw rolnych;
4) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań oraz analiz statystycznych;
5) analizowania metodologii i organizacji zrealizowanych badań, formułowania wniosków, podejmowania działań
usprawniających kolejne edycje badań;
6) realizowania zadań dotyczących badań koniunktury w rolnictwie w zakresie:
a) przygotowywania opisów prac metodologicznych i badań do programu badań statystycznych statystyki publicznej,
b) opracowywania planu opracowań statystycznych i planu wydawniczego,
c) analizowania i rozliczania kosztów,
d) realizowania zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
4. Urząd wspiera departament Głównego Urzędu Statystycznego właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
jako koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadań, w zakresie:
1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokajania;
2) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także wytycznych dotyczących realizacji obowiązku sprawozdawczego jednostek statystycznych;
3) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i klasyfikacji;
4) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych;
5) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań statystycznych, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych;
6) prowadzenia prac dotyczących oceny jakości badań statystycznych statystyki publicznej, a także podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań;
7) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;
8) opracowywania cząstkowych projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej i wieloletnich programów rozwoju statystyki publicznej oraz przygotowywania projektów rocznych planów opracowań statystycznych, planów wydawniczych i współpracy z zagranicą.”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10–12, 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 16 listopada 2020 r.
Prezes Dominik Rozkrut

