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ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 25 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19 Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopa-
da 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

i organizacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
(Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 131, z późn. zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

,,11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzę-
dowego podmiotów gospodarki narodowej RE-
GON w części obejmującej osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemające osobowo-
ści prawnej mające siedzibę na obszarze woje-
wództwa lubuskiego oraz osoby fizyczne pro-

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2001 r. Nr 12, poz. 76, z 2002 r.
Nr 12, poz. 81, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2004 r. Nr 12, poz. 64 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 24.
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wadzące działalność gospodarczą mające miej-
sce zamieszkania na terenie województwa lu-
buskiego oraz udostępnianie danych z rejestru
REGON w tym zakresie,

12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzę-
dowego podziału terytorialnego kraju TERYT
w części obejmującej system rejonów statys-
tycznych i obwodów spisowych i system
identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości,
budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic)
oraz współdziałanie z jednostkami samorządu
terytorialnego i organami prowadzącymi urzę-
dowe rejestry i systemy administracji publicz-
nej w województwie lubuskim w zakresie
przekazywania informacji źródłowych do ak-
tualizacji rejestru TERYT,’’;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4. Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymie-

nionych specjalistycznych zadań ogólnokrajo-
wych w dziedzinie statystyki, prowadzonych
w ramach prac na rzecz statystyki publicznej
jako całości:
1) prowadzenie prac metodologicznych i or-

ganizacja badań koniunktury gospodarczej,
2) współdziałanie z instytucjami, uczelniami

i środowiskiem naukowym w zakresie przy-
gotowywania badań i opracowań statys-
tycznych dotyczących koniunktury gospo-
darczej,

3) prowadzenie prac projektowych i programi-
stycznych oraz prowadzenie badań ko-
niunktury gospodarczej,

4) prowadzenie prac metodologicznych i ba-
dań w ramach trójstronnej współpracy
statystyków polskich, niemieckich i czes-
kich.’’;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji,
2) Wydział Rejestrów Urzędowych,
3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych,
4) Wojewódzkie Informatorium Statystyczne,
5) Wydział Realizacji Badań,
6) Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej,
7) Wydział Informatyki,
8) Wydział Badań Ankietowych,
9) Wydział Kadr i Szkolenia,

10) Wydział Ekonomiczny,
11) Wydział Obsługi Administracyjno-Technicznej,
12) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim,
13) Oddział w Słubicach,
14) Oddział w Żaganiu.’’;

4) w § 6:
a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

,,Zadaniem oddziałów Urzędu, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 12—14, jest:’’,

— pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
,,8) rejestracja w krajowym rejestrze urzędo-

wym podmiotów gospodarki narodowej
REGON oraz wydawanie zaświadczeń
o nadanym numerze identyfikacyjnym;

9) udostępnianie danych statystycznych (wo-
jewódzkie informatorium statystyczne);’’,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Szczegółowy zakres zadań oddziałów Urzędu

wymienionych w ust. 1 określa regulamin
organizacyjny Urzędu.’’,

c) uchyla się ust. 3.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński
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ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 10 Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie składu
i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urz.
GUS Nr 5, poz. 35) w § 2 ust. 3 i 4 otrzymują
brzmienie:

,,3. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od pierwszego
posiedzenia plenarnego.

4. Na kadencję 2009—2013 do składu Rady powoła-
ni zostają:
1) dr hab. Elżbieta Adamowicz,
2) dr Piotr Boguszewski,
3) dr hab. Małgorzata Doman,
4) prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak,

5) prof. dr hab. Brunon Górecki,
6) dr hab. Marek Gruszczyński,
7) prof. dr hab. Stanisław M. Kot,
8) prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor,
9) prof. dr hab. Elżbieta I. Kotowska,

10) prof. dr Franciszek Kubiczek,
11) prof. dr hab. Adam Kurzynowski,
12) dr Tomasz Łyziak,
13) prof. dr hab. Jacek Osiewalski,
14) dr hab. Magdalena Osińska,
15) prof. dr hab. Tomasz Panek,
16) dr hab. Mateusz Pipień,
17) dr hab. Mariusz Plich,
18) prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz,
19) prof. dr hab. Wiesław Sadowski,
20) dr hab. Krystyna Strzała,
21) prof. dr hab. Jacek Szlachta,
22) prof. dr hab. Urszula Sztanderska,
23) prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz,

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.
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24) prof. dr hab. Tadeusz Walczak,
25) prof. dr hab. Aleksander Welfe,
26) prof. dr hab. Władysław Welfe,
27) dr Andrzej Wernik,
28) dr Bohdan Wyżnikiewicz,
29) prof. dr hab. Józef Zegar,
30) prof. dr hab. Leszek Zienkowski.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński
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ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Warszawie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Urzędu Statystycznego w Warszawie
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 17 Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
i organizacji Urzędu Statystycznego w Warszawie (Dz.
Urz. GUS Nr 19, poz. 129, z późn. zm. 2)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbior-

czych danych oraz wynikowych informacji
statystycznych z badań, o których mowa
w pkt 3 i 4, w zakresie określonym każdo-
razowo w programie badań statystycznych
statystyki publicznej, przyjętym przez Radę
Ministrów oraz w planie opracowań statys-
tycznych ustalanym corocznie przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego,’’,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
,,7) współdziałanie z organami administracji pub-

licznej działającymi na obszarze wojewódz-
twa mazowieckiego w zakresie tworzenia
systemów informacyjnych oraz wykorzysty-
wania danych administracyjnych dla potrzeb
statystyki,’’,

c) pkt 9 uchyla się,
d) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

,,11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki naro-
dowej REGON w części obejmującej osoby
prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, mające siedzibę na
obszarze województwa mazowieckiego oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność gos-
podarczą mające miejsce zamieszkania na
terenie województwa mazowieckiego oraz
udostępnianie danych z rejestru REGON
w tym zakresie,

12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju
TERYT w części obejmującej system rejo-
nów statystycznych oraz obwodów spiso-

wych i system identyfikacji adresowej ulic,
nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz
z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jed-
nostkami samorządu terytorialnego i or-
ganami prowadzącymi urzędowe rejestry
i systemy administracji publicznej w woje-
wództwie mazowieckim w zakresie przekazy-
wania informacji źródłowych do aktualizacji
rejestru TERYT,’’,

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
,,14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą

Mazowieckim albo organem jednostki sa-
morządu terytorialnego z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego ujętych, na ich wniosek,
w programie badań statystycznych statys-
tyki publicznej,’’;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4. Do Urzędu należą niżej wymienione specjalis-

tyczne zadania ogólnokrajowe, wykonywane
w ramach prac prowadzonych na rzecz statys-
tyki publicznej jako całości:
1) realizacja zadań:

a) związanych z prowadzeniem badań sta-
tystycznych z obszaru statystyki przed-
siębiorstw niefinansowych,

b) w zakresie tworzenia, prowadzenia i roz-
woju bazy danych przedsiębiorstw niefi-
nansowych,

2) współdziałanie z Głównym Urzędem Statys-
tycznym w prowadzeniu prac mających na
celu utrzymanie i rozwój rejestrów statys-
tycznych i centralnych operatów do badań
statystycznych ze szczególnym uwzględnie-
niem metod ich aktualizacji na podstawie
danych z systemów informacyjnych ad-
ministracji publicznej,

3) opracowywanie metod integracji i stan-
daryzacji danych z systemów informacyj-
nych administracji publicznej,

4) przygotowywanie opracowań z zakresu sta-
tystyki obszarów metropolitalnych,

5) współdziałanie z Głównym Urzędem Statys-
tycznym oraz Centralnym Ośrodkiem Infor-
matyki Statystycznej w zakresie testowania
rozwiązań informatycznych.’’;

3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 79, z 2003 r.
Nr 1, poz. 1, z 2005 r. Nr 4, poz. 25 oraz z 2007 r. Nr 6, poz. 39.
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1) Wydział Organizacji,
2) Ośrodek Statystyki Przedsiębiorstw Niefi-

nansowych,
3) Ośrodek Administracyjnych Źródeł Danych,
4) Ośrodek Bazy Jednostek Statystycznych,
5) Wydział Badań Ankietowych,
6) Wydział Rejestrów Urzędowych,
7) Wydział Analiz, Rozpowszechniania i Pro-

mocji,
8) Wydział Kadr i Szkolenia,
9) Wydział Ekonomiczny,

10) Wydział Obsługi Administracyjno-Techni-
cznej,

11) Wydział Informatyki,
12) Oddział w Ciechanowie,
13) Oddział w Ostrołęce,
14) Oddział w Płocku,
15) Oddział w Radomiu,
16) Oddział w Siedlcach.’’,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
,,3a. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządze-

niem wewnętrznym w ramach wydziałów,
ośrodków i oddziałów komórki organizacyj-
ne i samodzielne stanowiska pracy, których
nazwę i zakres zadań określa regulamin
organizacyjny Urzędu.

3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządze-
niem wewnętrznym samodzielne stanowiska
pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż
określone w ust. 2.’’;

4) w § 6:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje

brzmienie:
,,Zadania oddziałów, o których mowa w § 5

ust. 1 pkt 12—16, obejmują w szczególności:’’,
b) w pkt 1:

— uchyla się lit. a,
— lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) rejestrację w krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej
REGON,’’,

— lit. d otrzymuje brzmienie:
,,d) prace organizacyjne przy spisach powszech-

nych i innych badaniach statystycznych
o szerokim zasięgu obserwacji,’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński
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ZARZĄDZENIE NR 7 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Urzędu Statystycznego w Poznaniu,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Dz.
Urz. GUS Nr 18, poz. 127, z późn. zm. 2)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

,,11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzę-
dowego podmiotów gospodarki narodowej RE-
GON w części obejmującej osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemające osobowo-
ści prawnej mające siedzibę na obszarze woje-
wództwa wielkopolskiego oraz osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą mające
miejsce zamieszkania na terenie województwa
wielkopolskiego oraz udostępnianie danych
z rejestru REGON w tym zakresie,

12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzę-
dowego podziału terytorialnego kraju TERYT
w części obejmującej system rejonów statys-
tycznych oraz obwodów spisowych i system
identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości,

budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic)
oraz współdziałanie z jednostkami samorządu
terytorialnego i organami prowadzącymi urzę-
dowe rejestry i systemy administracji publicz-
nej w województwie wielkopolskim w zakresie
przekazywania informacji źródłowych do ak-
tualizacji rejestru TERYT,’’;

2) w § 4:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie:
,,Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymie-

nionych specjalistycznych zadań ogólnokrajo-
wych, wykonywanych w ramach prac prowadzo-
nych na rzecz statystyki publicznej jako całości:’’,

b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
,,1b) prowadzenie badań z zakresu statystyki

krótkookresowej,’’,
c) uchyla się pkt 2 i 7;

3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji,
2) Wydział Rejestrów,
3) Wydział Analiz, Opracowań Zbiorczych

i Udostępniania Informacji,
4) Wydział Badań Ankietowych,
5) Ośrodek Statystyki Krótkookresowej,
6) Ośrodek Statystyki Miast,
7) Ośrodek Statystyki Małych Obszarów,

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 77, z 2003 r.
Nr 1, poz. 1, z 2004 r. Nr 2, poz. 7 i Nr 12, poz. 63, z 2006 r. Nr 2, poz. 11 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 9.
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8) Wydział Ekonomiczny,
9) Wydział Kadr i Szkolenia,

10) Wydział Obsługi Administracyjnej,
11) Wydział Obsługi Informatyczno-Technicz-

nej,
12) Oddział w Kaliszu,
13) Oddział w Koninie,
14) Oddział w Kościanie,
15) Oddział w Pile.’’,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres

zadań komórek organizacyjnych, w tym ich
terytorialny zasięg działania, oraz tryb pracy
Urzędu określa regulamin organizacyjny na-
dany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora
Urzędu.’’,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
,,3a. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem

wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrod-
ków i oddziałów komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy, których
nazwę i zakres zadań określa regulamin
organizacyjny Urzędu.

3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządze-
niem wewnętrznym samodzielne stanowiska
pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż
określone w ust. 2.’’,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Dyrektor Urzędu może wydawać zarządzenia

wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące
funkcjonowania Urzędu.’’;

4) w § 6:
a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:
,,Do zakresu działania oddziałów wymienio-
nych w § 5 ust. 12—15 należy:’’,

— w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:
,,a) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie

danych do badań realizowanych zgodnie
z programem badań statystycznych statys-
tyki publicznej,

b) rejestracja w krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej
REGON oraz wydawanie zaświadczeń
o wpisie do rejestru i nadanym numerze
identyfikacyjnym,’’,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Terytorialny zasięg działania oddziałów,

o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12—15,
określa regulamin organizacyjny Urzędu.’’,

c) uchyla się ust. 3;
5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi
Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy
dwóch zastępców.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2009 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie
stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej
Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004
oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) ogłasza się, iż

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sty-
czniu 2009 r. w stosunku do grudnia 2008 r. wyniósł
100,5 (wzrost cen o 0,5%).

Prezes Józef Oleński

22

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2009 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie
stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej
Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004
oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) ogłasza się, iż

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lu-
tym 2009 r. w stosunku do stycznia 2009 r. wyniósł
100,9 (wzrost cen o 0,9%).

Prezes Józef Oleński
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2009 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
w lutym 2009 r. wyniosło 3195,56 zł.

Prezes Józef Oleński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 1230.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w lutym 2009 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)) ogłasza się,
iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sekto-

rze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w lutym 2009 r. wyniosło 3195,35 zł.

Prezes Józef Oleński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535,
Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2008 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lute-
go 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1)) ogłasza
się, iż wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery

kwartały 2008 r. w stosunku do czterech kwartałów
2007 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).

Prezes Józef Oleński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672,
Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202,
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484,
Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183,
poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 341.
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