
Zarządzenie wewnętrzne nr 23  
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi 

                                                                       z dnia 24 lipca 2019 r. 
(znak: LDZ-WO.0220.23.2019) 

 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

 
 

Na podstawie § 3 ust. 5 statutu Urzędu Statystycznego w Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Statystycznemu w Łodzi (Dz. Urz. GUS z 2012 r., poz. 42, z późn. zm.), § 6 pkt 1 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Statystycznego w Łodzi stanowiącego załącznik do Zarządzenia wewnętrznego  
nr 5 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 6 marca 2018 r. z późn. zm., zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Statystycznego w Łodzi stanowiącym, załącznik do Zarządzenia 
wewnętrznego nr 5 dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 6 marca 2018 r., zmienionym 
Zarządzeniem wewnętrznym nr 47 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2018 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład Urzędu Statystycznego w Łodzi wchodzą:  

1) Wydział Organizacji (WO); 

2) Wydział Rejestrów (WR); 

3) Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw (OMP); 

4) Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych (OWB): 

a) Referat Realizacji Badań i Redagowania Danych (OWB-1); 

b) Referat Metodologii i Szkoleń (OWB-2); 

5) Ośrodek Statystyki Matematycznej (OSM); 

6) Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur (OKN); 

7) Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych (OBR); 

8) Wydział Pozyskiwania Zbiorów Danych Administracyjnych (WPZ); 

9) Wydział Informatyki (WI); 

10) Wydział Kadr i Szkolenia (WKS); 

11) Wydział Ekonomiczny (WE); 

12) Wydział Administracyjny (WA); 

13) Oddział w Brzezinach (OB); 

14) Oddział w Piotrkowie Trybunalskim (OP); 

15) Oddział w Sieradzu (OS); 

16) Samodzielne stanowisko pracy – radca prawny (RP); 

17) Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych (INN); 

18) Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP); 

zwane dalej „komórkami organizacyjnymi”. 



 

2. Dodaje się § 18a w brzmieniu: 

„18a WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ZBIORÓW DANYCH ADMINISTRACYJNYCH (WPZ) 

1. Zadaniem Wydziału jest koordynacja pełnego procesu organizacji i zbierania danych z rozproszonych 
systemów informacyjnych, za pośrednictwem systemu TransGUS, w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów harmonogramów prac dotyczących pozyskiwania danych 
jednostkowych z rozproszonych źródeł we współpracy z właściwymi departamentami Głównego 
Urzędu Statystycznego i urzędami statystycznymi (jednostkami autorskimi); 

2) obsługa konta e-mail do korespondencji z koordynatorami w jednostkach zobowiązanych do 
przekazania danych (zwanych dalej Jednostkami); 

3) przygotowywanie/aktualizacja wykazu Jednostek i przekazanie go do CIS Radom celem 
zaimplementowania w TransGUS; 

4) uzgadnianie formatu pozyskiwanych danych z jednostkami autorskimi; 

5) przygotowywanie i przekazanie do CIS Radom materiałów informacyjnych do opublikowania na 
stronie aplikacji TransGUS przeznaczonej dla Jednostek (widok strony internetowej, podstawa 
prawna, zakres danych - wykaz zmiennych, stan referencyjny danych, termin przekazania); 

6) przygotowywanie i przesłanie do jednostek autorskich i CIS Radom projektu pisma informującego 
Jednostki o obowiązku i organizacji transferu danych; 

7) wysyłanie do Jednostek pism informujących o obowiązku i organizacji transferu danych; 

8) przekazywanie koordynatorom wyznaczonym w Jednostkach danych uwierzytelniających (loginów 
i haseł) umożliwiających dostęp do aplikacji TransGUS i transfer danych z Jednostek; 

9) udzielanie wyjaśnień w przypadku zgłaszania zapytań przez Jednostki; 

10) monitorowanie przekazywania danych pod kątem dotrzymania terminu dostarczenia danych; 

11) monitowanie Jednostek, które nie przekazały danych lub przekazały nieprawidłowe dane.”. 

 
 

 
§ 2   

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 23 lipca 2019 r. 

 
 
 
 

DYREKTOR 
                                 Urzędu Statystycznego w Łodzi 

                                                                                                dr Piotr Ryszard Cmela 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
wszystkie komórki organizacyjne 


