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ZARZĄDZENIE NR 10 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 20 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1188) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 

Prezesa 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, z 2021 r. poz. 23, 27 i 56 
oraz z 2022 r. poz. 29) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 21 w ust. 2 uchyla się pkt 30; 
2) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26.1. Zadaniem Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska jest inicjowanie i programowanie metodologii 
oraz prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych w obszarze statystyki regionalnej, prowadzenie badań prze-
strzennych w skali kraju, opracowywanie i przygotowywanie zbiorczych opracowań i analiz regionalnych, w tym prze-
strzennych, inicjowanie i koordynacja prac jednostek służb statystyki publicznej w obszarze wykorzystania w bada-
niach statystyki publicznej pozastatystycznych źródeł danych, w szczególności źródeł administracyjnych, big data oraz 
nowoczesnych technik ich przetwarzania, w tym na potrzeby badań przestrzennych oraz inicjowanie prac badawczo- 
-rozwojowych, programowanie i prowadzenie prac metodologicznych, koordynacja badań oraz opracowywanie i pu-
blikowanie wyników badań i analiz statystycznych dotyczących stanu, zagrożenia i ochrony środowiska, gospodarki 
wodno-ściekowej, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, rachunków ekonomicznych środowiska. 

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności: 
1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac nad rozwojem systemu regionalnej informacji statystycznej, dzia-

łań innowacyjnych, prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych, w szczególności na potrzeby programowa-
nia i monitorowania polityki rozwoju, w tym polityki spójności; 

2) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac nad rozwojem systemu informacji statystycznej dotyczącej oceny 
warunków naturalnych i zasobów środowiska; 

3) udział w budowie i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań systemowych na rzecz poprawy efektywności funkcjono-
wania systemu regionalnej informacji statystycznej; 

4) koordynacja prac dotyczących podziałów administracyjnych i przestrzennych, w tym regionów, miast, obszarów 
metropolitalnych, obszarów wiejskich i transgranicznych oraz innych obszarów funkcjonalnych i współpraca w tym 
zakresie z departamentami GUS oraz urzędami statystycznymi; 

5) współdziałanie z ministerstwami, instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie oraz realizację 
polityki regionalnej państwa na poszczególnych poziomach terytorialnych; 

6) koordynacja i monitorowanie prac w zakresie podejmowania przez jednostki służb statystyki publicznej projektów 
badawczych, dotyczących rozwoju statystyki regionalnej, dofinansowywanych ze środków europejskich; 

7) prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i aktualizacją systemów identyfikacji i klasyfikacji jednostek teryto-
rialnych do celów statystycznych oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi instytucjami i organizacjami na 
szczeblu centralnym i regionalnym; 
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8) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac związanych z aktualizacją Systemu Kodowania Jednostek Tery-

torialnych i Statystycznych (KTS) w zakresie jednostek podziałów typologicznych i funkcjonalnych; 
9) koordynacja badań dotyczących zasobów, wykorzystania, zanieczyszczenia i ochrony wód, powietrza, po-

wierzchni ziemi, gruntów, kopalin, różnorodności biologicznej, z wyodrębnieniem obszarów oraz obiektów 
o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych oraz obszarów szczególnego zagrożenia, hałasu, pro-
mieniowania jonizującego i niejonizującego, odpadów, a także zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków; 

10) opracowywanie zbiorczych analiz, informacji i publikacji regionalnych; 
11) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennych na 

rzecz statystyki regionalnej; 
12) koordynacja prac nad merytoryczną zawartością baz danych regionalnych (w tym Banku Danych Lokalnych) oraz 

innych systemów obejmujących przekroje terytorialne, statystyczne i funkcjonalne; 
13) programowanie rozwoju i koordynowanie działań podejmowanych przez ośrodki badań regionalnych urzędów 

statystycznych; 
14) inicjowanie, programowanie i realizacja prac badawczych, metodologicznych i analitycznych o charakterze roz-

wojowym i eksperymentalnym, w tym związanych z wykorzystaniem w badaniach statystyki publicznej pozasta-
tystycznych źródeł danych, big data oraz nowoczesnych technik ich przetwarzania;  

15) inicjowanie oraz koordynacja badań z zakresu gospodarki komunalnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
odpadów komunalnych; 

16) sporządzanie analiz oraz ocen stanu i zagrożenia środowiska, przy wykorzystaniu źródeł administracyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem państwowego monitoringu środowiska; 

17) sporządzanie opracowań i analiz ekonomicznych aspektów stanu i ochrony środowiska z uwzględnieniem nakła-
dów i efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

18) inicjowanie i programowanie kierunków rozwoju rachunków satelitarnych środowiska; 
19) wykonywanie na rzecz statystyki publicznej jako całości zadań ogólnokrajowych w zakresie wykorzystania admi-

nistracyjnych źródeł danych poprzez: 
a) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych, w tym opracowanie i rozwój me-

tod integracji i standaryzacji danych oraz metod podnoszenia jakości danych, 
b) projektowanie procesów informatycznych do przetwarzania danych z systemów informacyjnych administracji 

publicznej, 
c) współdziałanie z jednostkami statystyki publicznej w zakresie wyliczania wartości zmiennych statystycznych 

oraz aktualizacji rejestrów statystycznych na bazie danych pochodzących ze źródeł administracyjnych, 
d) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących wykorzystania danych z systemów informacyjnych 

administracji publicznej w badaniach statystycznych, w tym w spisach powszechnych.”; 
3) § 31 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31.1. Zadaniem Departamentu Przedsiębiorstw jest inicjowanie i prowadzenie prac metodologicznych, inicjowa-
nie, programowanie, prowadzenie i rozwój badań statystycznych oraz opracowywanie i publikowanie wyników badań 
i analiz statystycznych, w tym wieloaspektowych, dotyczących struktury i efektów ekonomicznych działalności sektora 
przedsiębiorstw niefinansowych oraz ich powiązań międzynarodowych, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym 
i grup przedsiębiorstw, a także działalności inwestycyjnej i stanu środków trwałych przedsiębiorstw, rzeczowych efek-
tów działalności przemysłowej oraz prowadzenie szczegółowych analiz największych wielonarodowych przedsię-
biorstw działających w Polsce, jak również opracowywanie metodologii oraz prowadzenie współpracy międzynarodo-
wej w powyższym zakresie. 

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności: 
1) prowadzenie i rozwój badań statystycznych dotyczących struktury i efektów ekonomicznych działalności sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych oraz ich powiązań międzynarodowych, w tym podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym i grup przedsiębiorstw, a także działalności inwestycyjnej i stanu środków trwałych przedsiębiorstw, rzeczo-
wych efektów działalności przemysłowej; 

2) opracowywanie oraz publikowanie wyników i analiz statystycznych, w tym wieloaspektowych i przekrojowych; 
3) prowadzenie prac mających na celu przygotowanie kompleksowych analiz w zakresie przedsiębiorstw niefinanso-

wych, w szczególności rozmieszczenia terytorialnego i struktury rodzajowej ich działalności, a także działalności 
inwestycyjnej i stanu środków trwałych; 

4) prowadzenie analiz sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem podmiotów mikro, małych i średnich, a także nowo 
powstałych i czynników wpływających na ich rozwój; 

5) przygotowywanie analiz dotyczących zaangażowania podmiotów z kapitałem zagranicznym prowadzących działal-
ność w Polsce i podmiotów posiadających jednostki zagraniczne; 

6) przygotowywanie analiz dotyczących powiązań i struktury organizacyjnej grup przedsiębiorstw oraz efektywności 
jednostek należących do grup przedsiębiorstw; 
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7) przygotowywanie analiz w zakresie organizacji działalności przedsiębiorstw oraz procesu przenoszenia wybra-

nych działań do innych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych; 
8) przygotowywanie analiz dotyczących wskaźników obrazujących skalę i efekty przedsiębiorczości; 
9) opracowywanie danych i przygotowywanie analiz z zakresu działalności przemysłowej, w tym produkcji wytwo-

rzonej i sprzedanej wyrobów przemysłowych; 
10) opracowanie nomenklatury PRODPOL oraz współudział w tworzeniu europejskiej Listy PRODCOM do badań 

produkcji przemysłowej; 
11) obserwacja zmian strukturalnych w produkcji przemysłowej oraz ich terytorialnego rozmieszczenia; 
12) prowadzenie szczegółowych analiz największych wielonarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce; 
13) opracowywanie metodologii i założeń oraz wyników strukturalnej statystyki przedsiębiorstw z uwzględnieniem 

wymogów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym przedsiębiorstw niefinansowych oraz koordynacji współpra-
cy z Eurostatem w zakresie tej statystyki; 

14) opracowywanie metodologii, prowadzenie badań i przygotowywanie analiz z zakresu demografii przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej; 

15) opracowywanie metodologii i założeń oraz wyników statystyki zagranicznych podmiotów zależnych z uwzględ-
nieniem wymogów Unii Europejskiej; 

16) opracowywanie metodologii, prowadzenie badań i przygotowywanie analiz z zakresu globalnych łańcuchów war-
tości z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej; 

17) koordynacja systemu statystyki krótkookresowej opracowywanej na potrzeby Unii Europejskiej; 
18) opracowywanie w ramach statystyki krótkookresowej wartości i wskaźników produkcji sprzedanej przemysłu 

oraz obrotu i nowych zamówień w przemyśle z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej; 
19) opracowywanie rocznej wartości produkcji globalnej, zużycia pośredniego, wartości dodanej według elementów 

składowych, sektorów i rodzajów działalności przemysłu w ramach systemu rachunków narodowych.”. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
 

Prezes   Dominik Rozkrut 
 
 

 


