
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

  

Warszawa, dnia 14 lipca 2021 r. 
 

Poz. 27 
 

ZARZĄDZENIE NR 5 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 8 lipca 2021 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego 

Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) 

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Pre-

zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu 
Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 23 i 72, z 2019 r. poz. 4, 42 i 59, z 2020 r. poz. 46 oraz z 2021 r. poz. 23) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przy Prezesie GUS działa Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest podejmowanie działań 
      w zakresie zarządzania kryzysowego w jednostkach służb statystyki publicznej. Skład i tryb działania Zespołu określa 
      odrębne zarządzenie Prezesa GUS.”; 
2) w § 10 w ust. 2 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 i 38 w brzmieniu: 

„37) współpracę w zakresie wykonywania zadań w ramach zarządzania kryzysowego, realizacji zadań obrony cywilnej 
w zakresie właściwości departamentu, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrzny-
mi w GUS; 

38) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w zakresie właściwości departamentu, określone 
odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w GUS.”; 

3) w § 36 w ust. 2: 
a) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) organizowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w GUS oraz koordynowanie, 
w imieniu Prezesa GUS, wykonywania zadań zarządzania kryzysowego w jednostkach służb statystyki pu-
blicznej;”, 

b) po pkt 20 dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu: 
„21) koordynacja i realizacja zadań w zakresie monitorowania i zapewniania bieżącej wymiany informacji o wystą-

pieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie jednostek 
służb statystyki publicznej; 

22) koordynacja i wykonywanie zadań obrony cywilnej w GUS.”. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
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