
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r. 
 

Poz. 57 
 

ZARZĄDZENIE NR 9 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie 

 
 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 Olsztynie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie 
(Dz. Urz. GUS poz. 50, z 2014 r. poz. 48, z 2015 r. poz. 50 oraz z 2018 r. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Urzędu wchodzą: 
1) Wydział Organizacji i Rejestrów; 
2) Wydział Badań Ankietowych; 
3) Ośrodek Badań Demograficznych; 
4) Ośrodek Badań Rolnictwa; 
5) Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich; 
6) Ośrodek Informatyki Statystycznej; 
7) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych; 
8) Wydział Kadr i Szkolenia; 
9) Wydział Ekonomiczny; 

10) Wydział Administracyjny; 
11) Oddział w Elblągu; 
12) Oddział w Ełku.”; 

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie: 
„§ 6.1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako 

całości w zakresie: 
1) demografii i migracji ludności; 
2) statystyki społecznej; 
3) statystyki rolnictwa; 
4) statystyki obszarów wiejskich; 
5) badań produkcji mleka i przetworów mlecznych; 
6) prac projektowo-programistycznych. 

2. Urząd realizuje zadania w obszarach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3–5, w szczególności dotyczące: 
1) prowadzenia prac związanych z realizacją badań zapisanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej 

oraz badań realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej i ośrodkami naukowymi; 
2) współpracy z właściwym departamentem GUS w zakresie prac metodologicznych; 
3) realizacji prac związanych z budową i rozwijaniem tematycznych baz danych; 
4) pozyskiwania danych ze źródeł administracyjnych dla potrzeb realizowanych badań; 
5) udziału w opracowywaniu projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej, wieloletnich 

programów rozwoju statystyki publicznej oraz rocznych planów opracowań statystycznych; 
6) opiniowania projektów dokumentów rządowych związanych ze specjalizacją; 
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7) udziału w opracowywaniu publikacji analitycznych oraz materiałów informacyjnych; 
8) udziału w pracach krajowych i zagranicznych grup roboczych oraz w seminariach i konferencjach. 

3. Urząd wspiera departamenty GUS właściwe w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie: 
1) udziału w: 

a) przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych, 
b) opracowywaniu bieżących bilansów ludności według podstawowych cech demograficznych, 
c) opracowywaniu podstawowych kategorii, definicji i klasyfikacji stosowanych w badaniach demograficznych, 
d) pracach nad zakresem tematycznym i metodologią powszechnych spisów ludności i mieszkań; 

2) opracowywania raportów analitycznych o zjawiskach i procesach demograficznych. 
4. Urząd współpracuje z departamentami GUS właściwymi w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz departa- 

mentem właściwym do spraw rejestrów statystycznych, w zakresie: 
1) realizacji prac związanych z budową, prowadzeniem i aktualizacją Systemu Jednostek do Badań Społecznych 

z wykorzystaniem informacji z systemów administracji publicznej i badań; 
2) tworzenia operatów do badań społecznych. 

5. Urząd współpracuje z departamentami GUS właściwymi w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie: 
1) projektowania wzorów formularzy z zakresu badań rolniczych wraz z objaśnieniami; 
2) udziału w: 

a) przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych, 
b) opracowywaniu podstawowych kategorii, definicji i klasyfikacji stosowanych w badaniach rolniczych, 
c) pracach nad zakresem tematycznym i metodologią statystycznych badań rolniczych, w tym powszechnych spisów 

rolnych; 
3) określenia zakresu podmiotowego badań rolniczych i generowania kartotek do badań realizowanych z użyciem por-

talu sprawozdawczego; 
4) określania zakresu podmiotowego badań rolniczych i generowania kartotek do badań ankietowych; 
5) współpracy z instytucjami otoczenia rolnictwa w zakresie jakości i komplementarności w wybranych obszarach ba-

dań rolniczych; 
6) prowadzenia prac nad operatem do badań rolniczych; 
7) prowadzenia prac nad satelitarną identyfikacją i monitorowaniem upraw na potrzeby statystyki rolnictwa. 

6. Urząd współpracuje z departamentami GUS właściwymi w ramach statystyki obszarów wiejskich w zakresie: 
1) prowadzenia i rozwoju statystycznego systemu informacyjnego obszarów wiejskich; 
2) opracowywania publikacji i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej obszarów wiej-

skich; 
3) implementacji do polskiego systemu statystyki publicznej międzynarodowych standardów w zakresie stosowanych 

typologii obszarów wiejskich; 
4) rozpoznawania zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia; 
5) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami, ośrodkami naukowymi i organami administracji pu-

blicznej w sferze metodologii badań obszarów wiejskich, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodo-
wych, międzyresortowych i grupach ekspertów. 
7. Urząd współpracuje z departamentem GUS w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w zakresie metodologii 

i realizacji badań. 
8.  Urząd w obszarze prac projektowo-programistycznych współpracuje z Centrum Informatyki Statystycznej oraz wy- 

konuje zadania dotyczące: 
1) projektowania, programowania i utrzymania systemów informatycznych na potrzeby realizacji badań statystycznych; 
2) projektowania, realizacji oraz zasilania baz i hurtowni danych; 
3) udziału w tworzeniu i aktualizacji operatów do badań statystycznych; 
4) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

§ 7.1. Zadaniem Ośrodka Badań Demograficznych jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3. 
2. Zadaniem Ośrodka Badań Rolnictwa jest realizacja zagadnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz ust. 2 i 5. 
3. Zadaniem Ośrodka Badań Obszarów Wiejskich jest realizacja zagadnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 

i 6. 
4. Zadaniem Ośrodka Informatyki Statystycznej jest realizacja zagadnień określonych w § 5 pkt 19 i w § 6 ust. 1 pkt 2 

i 6, ust. 4, ust. 5 pkt 6 i 7 oraz ust. 8.”; 
3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 i 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 1 stycznia 2021 r.  
 

Prezes  Dominik Rozkrut 


