
 

DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Warszawa, dnia 29 maja 2019 r. 
 

Poz. 24 
 

ZARZĄDZENIE NR 6 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 22 maja 2019 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu 
w Białymstoku 

 
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Urzędu Statystycznego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku  
(Dz. Urz. GUS poz. 39, z 2014 r. poz. 52 oraz z 2018 r. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Urzędu wchodzą: 
1) Wydział Organizacji; 
2) Wydział Rejestrów; 
3) Wydział Badań Ankietowych; 
4) Ośrodek Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa; 
5) Ośrodek Badań i Analiz Gospodarki Senioralnej; 
6) Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych; 
7) Wydział Informatyki; 
8) Wydział Kadr i Szkolenia; 
9) Wydział Ekonomiczny; 

10) Wydział Administracyjny; 
11) Oddział w Łomży; 
12) Oddział w Suwałkach.”; 

2) § 6—9 otrzymują brzmienie: 
„§ 6.1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako 

całości w obszarach: 
1) statystyki ochrony środowiska; 
2) statystyki ochrony przyrody; 
3) statystyki leśnictwa, w tym rachunków środowiskowo-ekonomicznych dla lasów; 
4) zielonej gospodarki; 
5) gospodarki senioralnej. 

2. Urząd realizuje zadania w obszarze statystyki ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, współpracując 
z właściwym departamentem GUS, dotyczące w szczególności: 
1) prowadzenia prac metodologicznych; 
2) przygotowania operatów, tworzenia kartotek, wzorów formularzy oraz usprawniania procesu zbierania danych 

i doskonalenia wykorzystywanych narzędzi badawczych; 
3) zbierania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych;  
4) opracowywania wyników badań oraz oceny jakości danych; 
5) inicjowania, planowania i programowania badań statystycznych; 
6) identyfikacji administracyjnych źródeł danych oraz prowadzenia prac umożliwiających ich wykorzystanie w bada-

niach statystycznych; 
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7) projektowania, programowania i utrzymania systemów informatycznych na potrzeby realizacji badań; 
8) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w obszarze metodologii badań, w tym uczestnictwo 

w pracach zespołów międzyresortowych i międzynarodowych; 
9) tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych; 

10) przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych. 
3. Urząd, jako jednostka autorska badania w zakresie rachunków środowiskowo-ekonomicznych dla lasów, realizu- 

je zadania dotyczące w szczególności: 
1) doskonalenia metodologii rachunków; 
2) opracowywania rachunków. 

4. Urząd, jako jednostka autorska badania zielonej gospodarki, realizuje zadania dotyczące w szczególności: 
1) prowadzenia prac metodologicznych; 
2) identyfikacji administracyjnych źródeł danych i ich wykorzystania w badaniu; 
3) współpracy z gestorami administracyjnych źródeł danych; 
4) przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych. 

5. Urząd, jako jednostka autorska badań z zakresu gospodarki senioralnej, realizuje zadania dotyczące w szczegól- 
ności: 
1) prowadzenia prac metodologicznych; 
2) inicjowania, planowania, programowania i realizacji badań statystycznych; 
3) identyfikacji administracyjnych źródeł danych oraz prowadzenia prac umożliwiających ich wykorzystanie w bada-

niach statystycznych; 
4) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w obszarze metodologii badań; 
5) tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych; 
6) przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych. 

§ 7.1. Zadaniem Ośrodka Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa jest w szczególności realizacja zadań okre- 
ślonych w § 6 ust. 2 i 3. 

2. Zadaniem Ośrodka Badań i Analiz Gospodarki Senioralnej jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 6 
ust. 5. 

§ 8. Zadaniem Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 
pkt 1, 6—14 oraz w § 6 ust. 4. 

§ 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
Prezes Dominik Rozkrut 

 
 


