
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 
 

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku 
z dnia 2 stycznia 2020 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Statystycznego w Białymstoku 
 

 
Na podstawie § 3 ust. 3 statutu Urzędu Statystycznego w Białymstoku, stanowiącego załącznik 

do zarządzenia nr 12 Prezesa GUS z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi 
Statystycznemu w Białymstoku (Dz. Urz. GUS z 2012 r. poz. 39, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Statystycznego w Białymstoku, stanowiącym załącznik 
do zarządzenia wewnętrznego nr 11 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku z dnia 12.06.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Statystycznego w Białymstoku wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zadaniem Działu Opracowań Statystycznych jest prowadzenie i koordynowanie działalności 
wydawniczej Urzędu, przygotowywanie publikacji i opracowań statystycznych opisujących sytuację 
społeczno-gospodarczą regionu, obszarów transgranicznych i ekoregionu „Zielone Płuca Polski”, 
a także przygotowywanie tłumaczeń oraz prowadzenie szkoleń z języka angielskiego i rosyjskiego dla 
pracowników Urzędu. 

Do kompetencji Działu Opracowań Statystycznych należy w szczególności: 
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na publikacje i opracowania statystyczne oraz dostosowywanie 

ich tematyki oraz form do zmieniających się potrzeb odbiorców, w tym związanych z procesem 
monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym; 

2) opracowywanie planu wydawniczego Urzędu; 
3) koordynowanie prac związanych z działalnością publikacyjną Urzędu, w tym m.in.: zbieranie 

danych oraz komentarzy analitycznych przygotowanych w komórkach organizacyjnych, ich 
wstępna korekta pod względem logicznym, stylistycznym i interpunkcyjnym, a także sprawdzanie 
zgodności z obowiązującymi standardami oraz klasyfikacjami i nomenklaturami; 

4) przygotowywanie materiałów publikacyjnych z wykorzystaniem edytorów tekstu i programów 
graficznych; 

5) przygotowywanie publikacji do druku oraz ich upowszechniania w formie elektronicznej; 
6) przygotowywanie rozdzielników do publikacji wydawanych w formie papierowej; 
7) przygotowywanie infografik oraz redagowanie treści do mediów społecznościowych; 
8) przygotowywanie materiałów stanowiących wkład do publikacji i informacji Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz innych urzędów statystycznych; 
9) gromadzenie danych z zakresu działalności Policji i Państwowej Straży Pożarnej na terenie 

województwa;  
10) tłumaczenie materiałów publikacyjnych, a także innych dokumentów tworzonych w Urzędzie 

na język angielski i rosyjski oraz prowadzenie szkoleń z języka angielskiego i rosyjskiego dla 
pracowników Urzędu.”; 

2) w § 22: 

a) ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) zapewnienie ochrony fizycznej budynku i mienia Urzędu w zakresie ochrony osobowej 
(portierzy) oraz odpowiednich środków technicznych (systemy alarmowe);”; 

b) ust. 2 pkt 3) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, w tym systemów: monitoringu wizyjnego, kontroli 
dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji przeciwpożarowej;” 

                                                 
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2014 r. poz. 52, z 2018 r. poz.64, z 2019 r. poz. 24. 



c) ust. 2 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

„12) realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym: 
a) przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie ochrony ppoż. i przygotowywanie wniosków 

pokontrolnych (z wyłączeniem oddziałów), 
b) planowanie, organizowanie i udział w szkoleniach z zakresu ochrony ppoż., 
c) przygotowywanie danych do analiz, protokołów i sprawozdań z zakresu ochrony ppoż., 
d) udział w opracowywaniu rocznych planów działania Urzędu w zakresie ochrony ppoż., 
e) udział w opracowywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu, 
f) wykonywanie innych zadań dotyczących spraw ppoż.”; 

3) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24 
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – PEŁNOMOCNIK 

DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

1. Zadaniem Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. ochrony informacji niejawnych jest zapewnienie 
przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności: 
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa 

fizycznego; 
2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a zwłaszcza szacowanie ryzyka; 
3) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje 

niejawne; 
4) opracowywanie, aktualizowanie dokumentacji, o której mowa w ustawie o ochronie informacji 

niejawnych oraz nadzorowanie ich realizacji; 
5) prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających kończących się wydaniem 

decyzji administracyjnej; 
6) współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowym Rejestrem Karnym oraz innymi 

instytucjami dysponującymi odpowiednimi ewidencjami, rejestrami i kartotekami niezbędnymi 
do przeprowadzenia sprawdzenia czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy; 

7) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
8) wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych 

i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

2. Wykonywanie zadań pełnomocnika ochrony fizycznej i środowiskowej (POFŚ) określonych 
w Zarządzeniu nr 37 Prezesa GUS z dnia 13.07.2018 r. „Procedura zarządzania zdarzeniami związanymi 
 z bezpieczeństwem informacji”, w tym w szczególności: 
1) reagowanie na alarmy wygenerowane przez elektroniczne systemy zabezpieczeń budynku 

i pomieszczeń Urzędu; 
2) dokonanie wstępnej identyfikacji zdarzenia i kwalifikacji zdarzenia jako: 

a) zdarzenia nie mającego cech naruszenia bezpieczeństwa informacji, 
b) incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji; 

3) nadzór nad zintegrowanym systemem bezpieczeństwa, w tym systemami: monitoringu wizyjnego, 
kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji przeciwpożarowej; 

4) opracowanie dokumentacji związanej z ochroną fizyczną Urzędu, w tym monitoringiem wizyjnym 
i nadzór nad przestrzeganiem przepisów zawartych w tej dokumentacji; 

5) udostępnianie danych/nagrań z monitoringu wizyjnego oraz prowadzenie rejestrów: incydentów 
i udostępnionych/zabezpieczonych nagrań. 

3. Wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności: 

1) realizacja przedsięwzięć mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz 
opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania w razie ich wystąpienia; 

2) opracowanie i aktualizowanie procedur związanych z wprowadzaniem stopni alarmowych i stopni 
alarmowych Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie ich realizacji; 

3) szacowanie ryzyka zakłócenia funkcjonowania Urzędu zagrożeniami typu: terrorystycznego, 
przemysłowego, pożarowego i środowiskowego; 

4) współpraca ze służbami porządkowymi (Policja, Straż Miejska, ABW) oraz ratunkowymi (Straż 
Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). 

4. Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej, w szczególności: 



1) opracowywanie planów: 
a) operacyjnego funkcjonowania Urzędu Statystycznego w Białymstoku w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 
b) szkolenia obronnego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, 
c) działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
d) wieloletnich programów szkolenia obronnego Urzędu Statystycznego w Białymstoku; 

2) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego; 

3) współpraca z Departamentem Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów Głównego 
Urzędu Statystycznego, Biurem Zarządzania Kryzysowego Miejskiego Urzędu w Białymstoku, 
właściwe Wojskowe Komendy Uzupełnień, Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, Wydziałem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

5. Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i udzielaniem pierwszej pomocy 
poszkodowanym, w tym: 

1) opracowywanie rocznych planów działania Urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nadzór 
nad ich realizacją; 

2) opracowywanie i aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dokumentacji związanej 
z ewakuacją; 

3) przeprowadzanie, w Oddziałach, okresowych kontroli i oceny działalności w zakresie ochrony 
ppoż. i przygotowywania wniosków pokontrolnych; 

4) prowadzenie szkoleń ppoż. w ramach szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
5) sporządzanie analiz, protokołów i sprawozdań z zakresu ochrony ppoż.; 
6) wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 
7) planowanie i przeprowadzanie ćwiczeń z prowadzenia akcji gaśniczej, ratowniczej i ewakuacyjnej; 
8) prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
9) współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przeprowadzania ćwiczeń 

z ewakuacji i szkoleń; 
10) obsługa apteczki i udzielanie pomocy poszkodowanym. 

6. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych realizuje zadania przy pomocy podległego mu 
pionu ochrony oraz administratora systemu teleinformatycznego. 

7. Szczegółowy zakres zadań członków pionu ochrony wymienionych w ust. 6 oraz administratora 
systemu teleinformatycznego regulują odrębne przepisy.” 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku 

/-/ Ewa Kamińska-Gawryluk 

 


