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ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie

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

1. Urzędowi Statystycznemu w Lublinie, zwanemu
dalej ,,Urzędem’’, nadaje się statut, stanowiący załącz-
nik do zarządzenia.

2. Statut określa szczegółowy zakres zadań i or-
ganizację Urzędu.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Lublinie (Dz. Urz. GUS Nr 18,
poz. 126, z późn. zm.2)).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński

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,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 76 i Nr 13,
poz. 95, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2006 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 42.

LipinskaB
orzel
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Załącznik do zarządzenia nr 13 Prezesa GUS
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Statut Urzędu Statystycznego w Lublinie

§ 1

Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce

publicznej;
2) niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Urzędu jest Lublin.

§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, analizę

oraz opracowywanie danych statystycznych;
2) zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na analizy

statystyczne w regionie oraz w zakresie spe-
cjalizacji Urzędu;

3) projektowanie formularzy i wejściowych danych
statystycznych w zakresie specjalizacji Urzędu;

4) organizację pracy i tworzenie warunków organizacyj-
nych umożliwiających pracę rachmistrzów spisowych,
ankieterów statystycznych oraz rzeczoznawców;

5) prowadzenie prac koncepcyjnych nad metodologią
badań statystycznych;

6) inicjowanie i prowadzenie systematycznych badań
oraz analiz sytuacji społecznej i gospodarczej
w regionie, prowadzenie monitoringu koniunktury
gospodarczej oraz tworzenie bazy wiedzy statys-
tycznej o regionie;

7) prowadzenie informatorium statystycznego;
8) prowadzenie prac w zakresie opracowań statystyki

regionalnej i rachunków narodowych;
9) przedstawianie organom administracji rządowej

oraz organom jednostek samorządu terytorialnego
informacji statystycznych w zakresie, terminach
i w formach określonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej, przyjętym
przez Radę Ministrów;

10) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowe-
go podmiotów gospodarki narodowej REGON
w części obejmującej osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej, ma-
jące siedzibę na obszarze województwa lubelskiego
oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gos-
podarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie
województwa lubelskiego, a także udostępnianie
danych z rejestru REGON w tym zakresie;

11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowe-
go podziału terytorialnego kraju TERYT w części
obejmującej system rejonów statystycznych i ob-
wodów spisowych oraz system identyfikacji ad-
resowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
(wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jed-
nostkami samorządu terytorialnego i organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy ad-
ministracji publicznej w województwie lubelskim
w zakresie przekazywania informacji źródłowych do
aktualizacji rejestru TERYT;

12) prowadzenie badań wspólnych z organami ad-
ministracji rządowej lub samorządowej, ujętych na
ich wniosek w programie badań statystycznych
statystyki publicznej;

13) tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiają-
cych popularyzację wiedzy o statystyce;

14) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb
statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze
województwa lubelskiego.

2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy, o której
mowa w § 1 pkt 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspoma-

gających inne systemy informacyjne administracji
publicznej;

2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań staty-
stycznych statystyki publicznej;

3) wykonywanie na zlecenie dodatkowych opracowań
i analiz, w tym przy wykorzystaniu danych zgroma-
dzonych w badaniach objętych programem badań
statystycznych statystyki publicznej;

4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki.

3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza
statutowymi obowiązkami Urzędu.

§ 4

Do Urzędu należą niżej wymienione zadania ogólno-
krajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych
na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) w zakresie statystyki gospodarki mieszkaniowej

i komunalnej oraz statystyki budownictwa:
a) prowadzenie prac wynikających z programu ba-

dań statystycznych statystyki publicznej,
1) b) inicjowanie i przygotowywanie rozwiązań meto-

dologicznych,
1) c) przygotowywanie propozycji do projektu pro-

gramu badań statystycznych statystyki publicz-
nej,

1) d) zbieranie, gromadzenie, analizowanie danych sta-
tystycznych,

1) e) opracowywanie publikacji zgodnie z planem
opracowań statystycznych oraz planem wydaw-
niczym,

1) f) projektowanie formularzy i wejściowych danych
statystycznych;

2) prowadzenie prac projektowo-programistycznych
dotyczących statystyki gospodarki mieszkaniowej
i komunalnej oraz statystyki budownictwa w za-
kresie określonym odrębnie przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego;

3) prowadzenie prac rozwojowych w zakresie systemu
informacyjnego o euroregionach we współpracy
z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych
i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie;

4) współdziałanie w zakresie prowadzenia badań trans-
granicznych z Ośrodkiem Badań Obszarów Trans-
granicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie i innymi urzędami
statystycznymi biorącymi udział w realizacji tych
zadań oraz opracowywanie i wydawanie publikacji
o euroregionie ,,Bug’’;

5) prowadzenie prac nad wykorzystaniem administ-
racyjnych źródeł danych;

6) współdziałanie z jednostkami administracji rządowej
i samorządowej, instytucjami i uczelniami w za-
kresie przygotowywania badań i opracowań statys-
tycznych oraz współpraca w tym zakresie z właściwą
jednostką organizacyjną GUS;
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7) opracowywanie informacji i publikacji zbiorczych
w układach terytorialnych;

8) opracowywanie zbiorów i przygotowywanie tablic
ogólnopolskich w zakresie określonym odrębnie
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5

1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji;

2) Wydział Rejestrów;

3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych;

4) Wydział Informacji, Edukacji i Promocji;

5) Wydział Badań Ankietowych;

6) Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Ko-
munalnej;

7) Ośrodek Statystyki Budownictwa;

8) Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych;

9) Wydział Informatyki;

10) Wydział Kadr i Szkolenia;

11) Wydział Ekonomiczny;

12) Wydział Administracyjny;

13) Oddział w Białej Podlaskiej;

14) Oddział w Chełmie;

15) Oddział w Puławach;

16) Oddział w Radzyniu Podlaskim;

17) Oddział w Zamościu.

2. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska
pracy:
1) radca prawny;
2) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) do spraw ochrony informacji niejawnych
— podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres
zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu
określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem
wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem we-
wnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i od-
działów komórki organizacyjne i samodzielne stanowis-
ka pracy, których nazwę i zakres zadań określa
regulamin organizacyjny Urzędu.

5. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem we-
wnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośred-
nio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.

6. Dyrektor Urzędu wydaje inne niż określone
w ust. 3 zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe
dotyczące funkcjonowania Urzędu.

7. Dyrektor może powoływać stałe komisje lub
zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres
i tryb działania.

§ 6

1. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt 13—17, jest:
1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych

z badań realizowanych zgodnie z programem badań
statystycznych statystyki publicznej;

2) podejmowanie działań edukacyjnych mających na
celu popularyzowanie wiedzy statystycznej oraz
rozwijanie umiejętności korzystania i przetwarzania
informacji statystycznych przez dzieci i młodzież
mieszkającą na terenie podregionów: bialskiego,
chełmsko-zamojskiego oraz puławskiego;

3) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym pod-
miotów gospodarki narodowej REGON oraz wyda-
wanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym
REGON;

4) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb krajo-
wego rejestru urzędowego podziału terytorialnego

4) kraju TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie
z organami jednostek samorządu terytorialnego;

5) udział w pracach organizacyjnych dotyczących spi-
sów powszechnych i innych badaniach statystycz-
nych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowa-
dzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów
statystycznych;

6) współdziałanie z organami jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji zadań statuto-
wych Urzędu;

7) pełnienie funkcji koordynatora zadań wymagających
współpracy z gminami;

8) udostępnianie danych statystycznych (informatoria
statystyczne);

9) wykonywanie innych zadań określonych przez
dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym
Urzędu.

2. Terytorialny zasięg działania oddziałów określa
regulamin organizacyjny Urzędu.

§ 7

1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi
Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy za-
stępcy.

2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji nieze-
spolonej w województwie.

3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 8

1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje
się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa
w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym
i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głów-
nego Urzędu Statystycznego.

§ 9

Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współ-
działa z organami administracji publicznej, w szczegól-
ności z Wojewodą Lubelskim oraz organami jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru województwa lu-
belskiego.

§ 10

Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napi-
sem w otoku: ,,Urząd Statystyczny w Lublinie’’.

§ 11

Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie
jednostki budżetowej.

§ 12

1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio
z działów: ,,Administracja publiczna’’ (jednostki tereno-
we podległe naczelnym i centralnym organom ad-
ministracji rządowej; spis powszechny i inne) i ,,Infor-
matyka’’ (inne jednostki usług informatycznych).

2. Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych
w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku
dochodów własnych zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
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ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 22 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Głównym Urzędzie Statystycznym

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716
i Nr 131, poz. 1076) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 14 Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głów-
nym Urzędzie Statystycznym (Dz. Urz. GUS Nr 6,
poz. 41) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący — Józef Oleński — Prezes Głów-

nego Urzędu Statystycznego;
2) zastępcy przewodniczącego:

a) Halina Dmochowska — wiceprezes Głównego
Urzędu Statystycznego,

2) b) Janusz Witkowski — wiceprezes Głównego Urzę-
du Statystycznego,

2) c) Tomasz Białas — dyrektor generalny Głównego
Urzędu Statystycznego;

3) członkowie Zespołu:
2) a) Tadeusz Ołdakowski — radca generalny Prezesa

GUS,
2) b) Agnieszka Komar-Morawska — dyrektor Gabine-

tu Prezesa GUS,

2) c) Jerzy Lach — dyrektor Biura Dyrektora General-
nego,

2) d) Janusz Dygaszewicz — dyrektor Departamentu
Programowania i Koordynacji Badań,

2) e) Maria Górna — główny księgowy resortu,
2) f) Bogusław Lasocki — zastępca dyrektora Depar-

tamentu Kadr i Szkolenia,
2) g) Wiesław Barcikowski — dyrektor Departamentu

Informatyki Statystycznej,
2) h) Wojciech Adamczewski — dyrektor Zakładu Wy-

dawnictw Statystycznych,
2) i) Bożena Łazowska — dyrektor Centralnej Biblio-

teki Statystycznej,
2) j) Jerzy Łabusiewicz — pełnomocnik ds. ochrony

informacji niejawnych,
2) k) Kazimierz Poreda — naczelnik Wydziału Spraw

Obronnych w Biurze Dyrektora Generalnego;

4) sekretarz Zespołu — Mikołaj Kwaśniewski — naczel-
nik Wydziału do Spraw Ogólnych w Biurze Dyrekto-
ra Generalnego.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński
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ZARZĄDZENIE NR 15 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie

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

1. Urzędowi Statystycznemu w Krakowie, zwanemu
dalej ,,Urzędem’’, nadaje się statut, stanowiący załącz-
nik do zarządzenia.

2. Statut określa szczegółowy zakres zadań i or-
ganizację Urzędu.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Krakowie (Dz. Urz. GUS
Nr 17, poz. 121, z późn. zm.2)).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński

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, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 72, z 2003 r.
Nr 1, poz. 1, z 2006 r. Nr 2, poz. 13, z 2007 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 12, poz. 73.
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Załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa GUS
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Statut Urzędu Statystycznego w Krakowie

§ 1

Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej;

2) niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Urzędu jest Kraków.

§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:

1) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, przetwa-
rzanie, analizę oraz opracowywanie danych statys-
tycznych;

2) zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na analizy
statystyczne w regionie oraz w zakresie spec-
jalizacji Urzędu;

3) projektowanie formularzy i wejściowych danych
statystycznych w zakresie specjalizacji Urzędu;

4) organizację pracy i tworzenie warunków organiza-
cyjnych umożliwiających pracę rachmistrzów spiso-
wych, ankieterów statystycznych oraz rzeczoznaw-
ców;

5) prowadzenie prac koncepcyjnych nad metodologią
badań statystycznych;

6) inicjowanie i prowadzenie systematycznych badań
oraz analiz sytuacji społecznej i gospodarczej
w regionie, prowadzenie monitoringu koniunktury
gospodarczej oraz bazy wiedzy statystycznej o re-
gionie;

7) prowadzenie informatorium statystycznego;
8) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki

regionalnej i rachunków narodowych;
9) przedstawianie organom administracji rządowej

oraz organom jednostek samorządu terytorialnego
informacji statystycznych w zakresie, terminach
i w formach określonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej, przyjętym
przez Radę Ministrów;

10) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowe-
go podmiotów gospodarki narodowej REGON
w części obejmującej osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej ma-
jące siedzibę na obszarze województwa małopol-
skiego oraz osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na
terenie województwa małopolskiego, a także udo-
stępnianie danych z rejestru REGON w tym
zakresie;

11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowe-
go podziału terytorialnego kraju TERYT w części
obejmującej system rejonów statystycznych i ob-
wodów spisowych oraz system identyfikacji ad-
resowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
(wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jed-
nostkami samorządu terytorialnego i organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy ad-
ministracji publicznej w województwie małopols-
kim w zakresie przekazywania informacji źródło-
wych do aktualizacji rejestru TERYT;

12) prowadzenie badań wspólnych z organami ad-
ministracji rządowej lub samorządowej, ujętych na

ich wniosek w programie badań statystycznych
statystyki publicznej;

13) tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiają-
cych popularyzację i promocję statystyki oraz
wiedzy o statystyce publicznej;

14) współdziałanie z organami administracji publicznej,
w szczególności działającymi na obszarze wojewódz-
twa małopolskiego, w zakresie tworzenia i wyko-
rzystywania danych administracyjnych dla potrzeb
statystyki publicznej;

15) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb
statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze
województwa małopolskiego.

2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy, o której
mowa w § 1 pkt 1, a w szczególności na:

1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspoma-
gających inne systemy informacyjne administracji
publicznej;

2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań staty-
stycznych statystyki publicznej;

3) wykonywanie na zlecenie dodatkowych opracowań
i analiz, w tym przy wykorzystaniu danych zgroma-
dzonych w badaniach objętych programem badań
statystycznych statystyki publicznej;

4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki.

3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza
statutowymi obowiązkami Urzędu.

§ 4

Do Urzędu należą niżej wymienione zadania ogólno-
krajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych
na rzecz statystyki publicznej jako całości:

1) w obszarze badań społecznych, w szczególności
w zakresie statystyki: kultury, zdrowia, pomocy
społecznej, gospodarki społecznej, usług publicz-
nych oraz badań emigracji i Polonii:

1) a) prowadzenie prac wynikających z programu ba-
dań statystycznych statystyki publicznej,

1) b) inicjowanie i przygotowywanie rozwiązań meto-
dologicznych,

1) c) przygotowywanie propozycji do projektu pro-
gramu badań statystycznych statystyki publicz-
nej,

1) d) zbieranie, gromadzenie, analizowanie danych sta-
tystycznych,

1) e) opracowywanie publikacji zgodnie z planem
opracowań statystycznych oraz planem wydaw-
niczym;

2) prowadzenie prac nad wykorzystaniem administ-
racyjnych źródeł danych;

3) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej
w dziedzinie statystyki euroregionów;

4) współdziałanie z jednostkami administracji rządowej
i samorządowej, instytucjami i uczelniami w za-
kresie przygotowywania badań i opracowań statys-
tycznych, a także współpraca w tym zakresie
z właściwą jednostką organizacyjną GUS;

5) opracowywanie informacji, wydawnictw i publikacji
zbiorczych zgodnie z planem opracowań statystycz-
nych oraz planem wydawniczym;
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6) opracowywanie zbiorów danych i przygotowywanie
tablic ogólnopolskich, a także prowadzenie prac
projektowo-programistycznych w zakresie określo-
nym odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego;

7) uczestniczenie w pracach Urzędu Statystycznego
w Poznaniu na rzecz rozwoju statystyki dużych
miast;

8) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej
w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

§ 5

1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji;
2) Wydział Rejestrów;
3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych;
4) Wydział Udostępniania Informacji;
5) Wydział Informatyki;
6) Wydział Badań Ankietowych;
7) Wydział Kadr i Szkolenia;
8) Wydział Ekonomiczny;
9) Wydział Administracji;

10) Ośrodek Statystyki Kultury;
11) Ośrodek Statystyki Zdrowia;
12) Ośrodek Badania Usług Publicznych;
13) Ośrodek Badania Systemu Zabezpieczenia Społecz-

nego;
14) Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej;
15) Ośrodek Badania Emigracji i Polonii;
16) Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych;
17) Oddział w Chrzanowie;
18) Oddział w Nowym Sączu;
19) Oddział w Tarnowie;
20) Oddział w Zakopanem.

2. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska
pracy:
1) radca prawny;
2) do spraw ochrony informacji niejawnych;
3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
— podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres
zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu
określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem
wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem we-
wnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i od-
działów komórki organizacyjne i samodzielne stanowis-
ka pracy, których nazwę i zakres zadań określa
regulamin organizacyjny Urzędu.

5. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem we-
wnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośred-
nio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.

6. Dyrektor Urzędu wydaje, inne niż określone w ust.
3—5, zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe
dotyczące funkcjonowania Urzędu.

7. Dyrektor może powoływać stałe komisje lub
zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres
i tryb działania.

§ 6

1. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt 17—20, jest:

1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
statystycznych;

2) udostępnianie danych statystycznych (informatoria
statystyczne);

3) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowe-
go podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz

wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyj-
nym REGON;

4) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb kra-
jowego rejestru urzędowego podziału terytorial-
nego kraju TERYT i bieżące współdziałanie w tym
zakresie z organami jednostek samorządu terytorial-
nego;

5) udział w pracach organizacyjnych dotyczących spi-
sów powszechnych i innych badaniach statystycz-
nych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowa-
dzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów
statystycznych;

6) współdziałanie z organami jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji zadań statuto-
wych Urzędu;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrek-
tora Urzędu.

2. Terytorialny zasięg działania oddziałów określa
regulamin organizacyjny Urzędu.

§ 7

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

2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji nieze-
spolonej w województwie.

3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 8

1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje
się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa
w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym
i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głów-
nego Urzędu Statystycznego.

§ 9

Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współ-
działa z organami administracji publicznej, w szczegól-
ności z Wojewodą Małopolskim oraz organami jedno-
stek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
małopolskiego.

§ 10

Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napi-
sem w otoku: ,,Urząd Statystyczny w Krakowie’’.

§ 11

Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie
jednostki budżetowej.

§ 12

1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio
z działów: ,,Administracja publiczna’’ (jednostki tereno-
we podległe naczelnym i centralnym organom ad-
ministracji rządowej; spis powszechny i inne) i ,,Infor-
matyka’’ (inne jednostki usług informatycznych).

2. Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych
w § 3 ust. 2 podlega finansowaniu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
— Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685).
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ZARZĄDZENIE NR 16 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 23 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS

Na podstawie art. 27 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 Centrum Edukacji Statystycznej GUS,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4 Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 czerwca
2008 r. w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji
Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 34)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1

i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Centrum może tworzyć oddziały terenowe

oraz filie.’’;
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Centrum pełni funkcje centralnej jednostki
edukacyjnej dla pracowników służb statystyki pub-
licznej. W ramach tej funkcji Centrum, w szczególno-
ści:
1) realizuje zadania państwowe wynikające ze zobo-

wiązań służb statystyki publicznej określonych
prawem Unii Europejskiej oraz przez EUROSTAT,
prowadząc edukację statystyczną na wszystkich

szczeblach nauczania, w tym dotyczącą spisów
powszechnych;

2) 2) realizuje zobowiązania służb statystyki publicznej
wobec systemu statystyki europejskiej prowadząc
i organizując działalność wspomagającą naukowe
badania statystyczne, a także działalność wydaw-
niczą, upowszechniającą naukę i innowacyjną
— jako podmiot działający na rzecz nauki w za-
kresie badań i edukacji statystycznej oraz popula-
ryzacji statystyki w kraju i zagranicą oraz jako
uczestnik konsorcjów i sieci naukowych;

2) 3) zapewnia kompletną bazę materialną, odpowied-
nią do realizacji zadań edukacyjnych i badaw-
czych, w tym sale konferencyjne, pomoce dydak-
tyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji działal-
ności statutowej;

2) 4) zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie oraz inne
niezbędne usługi logistyczne i administracyjne
dla uczestników działalności edukacyjnej i ba-
dawczej.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński

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, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

42

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2010 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, z 2003 r. Nr 143, poz. 1390 oraz z 2006 r.

Nr 179, poz. 1322) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych w maju 2010 r. w stosunku do
kwietnia 2010 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).

Prezes wz. Halina Dmochowska
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 r.

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

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju
2010 r. wyniosło 3346,61 zł.

Prezes wz. Halina Dmochowska

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. 120, Nr 97,
poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 czerwca 2010 r.

w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych
emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2010 r.

W związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów
powstałych u wytwórców w związku z przedtermino-
wym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzeda-
ży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905,
z 2008 r. Nr 58, poz. 357 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817)

ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji
skarbowych z serii PS0415 emitowanych na najbliższy
dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosła
5,144%.

Prezes wz. Halina Dmochowska

45

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w maju 2010 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 sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju
2010 r. wyniosło 3339,69 zł.

Prezes wz. Halina Dmochowska

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, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316,
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226.
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