
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

  

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2022 r. 
 

Poz. 30 
 

ZARZĄDZENIE NR 5 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu 

w Krakowie 

 
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Urzędu Statystycznego w Krakowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie 
(Dz. Urz. GUS poz. 15, z 2014 r. poz. 45 oraz z 2018 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„§ 5. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje: 
1) zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych; 
2) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodolo-

gicznych; 
3) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych; 
4) opiniowanie projektów aktów prawnych, programów i innych dokumentów związanych ze specjalizacją Urzędu 

oraz monitorowanie zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym w tym zakresie; 
5) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie 

województwa małopolskiego; 
6) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa małopolskie-

go; 
7) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze 

województwa małopolskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania; 
8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa 

małopolskiego, w tym także uwzględniających porównania z innymi regionami; 
9) prowadzenie badań i analiz regionalnych istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współ-

pracy z jednostkami naukowo-badawczymi; 
10) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich samorządu 

poprzez opracowywanie analiz dotyczących województwa małopolskiego; 
11) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym 

prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa małopolskiego; 
12) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej; 
13) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa małopolskiego organom administra-

cji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom; 
14) prowadzenie na terenie województwa małopolskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w ob-

szarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicz-
nych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie; 

15) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;  
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16) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju 

TERYT na obszarze województwa małopolskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwo-
dów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalo-
giem ulic); 

17) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa małopolskiego na potrzeby tworzenia 
operatów przestrzennych w posiadanym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego 
podziału terytorialnego kraju TERYT i innych rejestrów statystycznych; 

18) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie mało-
polskim prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przeka-
zywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań; 

19) prowadzenie badań dotyczących obszaru województwa małopolskiego wspólnie z organami administracji rządo-
wej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej; 

20) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa 
małopolskiego. 

§ 6.1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej 
w obszarach:  
1) kultury; 
2) pomocy społecznej; 
3) niepełnosprawności; 
4) rodziny – w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3; 
5) bezpieczeństwa wewnętrznego – w zakresie działalności służb ratowniczych; 
6) gospodarki społecznej; 
7) zdrowia i ochrony zdrowia. 

2. Urząd, jako jednostka autorska, realizuje zadania związane z: 
1) badaniami w obszarach statystyki: pomocy społecznej, niepełnosprawności prawnej, rodziny – w zakresie świad-

czeń na rzecz rodziny, bezpieczeństwa wewnętrznego – w zakresie działalności służb ratowniczych; 
2) opracowaniem rachunków ochrony socjalnej: Satelitarnego rachunku ochrony socjalnej oraz Europejskiego syste-

mu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS). 
3. Urząd, jako jednostka autorska, realizuje zadania w obszarze statystyki kultury powiązane ze statystyką dziedzic-

twa narodowego oraz niepełnosprawności, we współpracy z właściwym departamentem GUS. 
4. Urząd, współpracując z właściwym departamentem GUS, realizuje zadania w obszarach statystyki: gospodarki 

społecznej, zdrowia i ochrony zdrowia, rodziny – w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3.”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Zadaniem Ośrodka, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, jest w szczególności realizacja zadań określonych 

w § 5 pkt 7–14.”. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.  
 

Prezes   Dominik Rozkrut 
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