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ZARZĄDZENIE NR 12 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 10 czerwca 2005 r.

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

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 Katowicach, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 20 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 1998 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Katowicach (Dz. Urz. GUS Nr 19,
poz. 132, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Katowicach, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:

1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje
i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych
prac w formie propozycji do wszystkich wymaga-
nych elementów programu badań statystycznych
statystyki publicznej,

2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych,
w tym spisów powszechnych,

3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowy-
wanie danych do badań statystycznych prowadzonych
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych statystycznych do badań prowa-
dzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa śląs-
kiego samodzielnie lub wspólnie z organami ad-
ministracji publicznej działającymi na obszarze wo-
jewództwa,

5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych
danych oraz wynikowych informacji statystycznych

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 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 19, z 2001 r. Nr 12, poz. 76,
z 2002 r. Nr 12, poz. 82 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1.
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5) z badań, o których mowa w pkt 3 i 4, w zakresie
określonym każdorazowo w programie badań statys-
tycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę
Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych
ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego,

6) udział w pracach metodologicznych w poszczegól-
nych dziedzinach statystyki i informowanie o meto-
dologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,

7) współdziałanie z organami administracji publicznej
działającymi na obszarze województwa śląskiego
w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb
statystyki danych administracyjnych,

8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych in-
formacji statystycznych uzyskanych w badaniach
statystycznych statystyki publicznej, w tym pod-
stawowych wielkości i wskaźników,

9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki
regionalnej i rachunków narodowych,

10) przedstawianie Wojewodzie Śląskiemu i organom
jednostek samorządu terytorialnego z obszaru woje-
wództwa śląskiego informacji statystycznych w za-
kresie, terminach i w formach określonych w pro-
gramie badań statystycznych, o którym mowa
w pkt 5,

11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa śląskiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do

rejestru,
b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach

i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze

identyfikacyjnym,
d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych

gospodarstw rolnych i aktualizacja tych wyka-
zów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru
i współdziałanie z gminami w pracach ak-
tualizacyjnych,

e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa śląskiego danych z reje-
stru REGON, współpraca z tymi organami w ak-
tualizacji rejestru,

f) udostępnianie danych z rejestru REGON o pod-
miotach mających siedzibę na obszarze wojewódz-
twa śląskiego,

12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorial-
nego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach województwa
śląskiego, objętych zakresem przedmiotowym rejestru,

13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spi-
sowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,

14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Śląskim
albo organem jednostki samorządu terytorialnego,
ujętych, na ich wniosek, w programie badań statys-
tycznych statystyki publicznej,

15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb

statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie woje-
wództwa śląskiego.

2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powoła-
nej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomaga-

jących inne systemy informacyjne administracji pub-
licznej,

2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań statys-
tycznych statystyki publicznej,

3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz
nieobjętych programem badań statystycznych,

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

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4

Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych
specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych wykony-
wanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statys-
tyki publicznej jako całości:
1) prowadzenie prac metodologicznych i obliczenio-

wych oraz opracowywanie informacji i analiz statys-
tycznych w zakresie regionalnego PKB oraz do-
chodów do dyspozycji brutto gospodarstw domo-
wych w przekroju terytorialnym,

2) prowadzenie prac nad wykorzystaniem administra-
cyjnych źródeł danych w rachunkach regionalnych,

3) współdziałanie z instytucjami i organizacjami od-
powiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki
rozwoju regionalnego w zakresie określonym przez
Prezesa GUS,

4) współudział w opracowywaniu informacji i pub-
likacji zbiorczych w układach terytorialnych,

5) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej
w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególno-
ści organizowanie wspólnych badań statystycznych
oraz opracowywanie i wydawanie publikacji o euro-
regionach: ,,Śląsk Cieszyński’’, ,,Silesia’’ i ,,Beskidy’’,

6) prowadzenie prac projektowo-programistycznych
dotyczących rachunków regionalnych, ochrony śro-
dowiska naturalnego, działalności produkcyjnej, fi-
nansów przedsiębiorstw oraz działalności badawczej
i rozwojowej; szczegółowy zakres przedmiotowy
wykonywanych prac określany jest odrębnie przez
Prezesa GUS,

7) opracowywanie zbiorów ogólnopolskich i przygoto-
wywanie tablic ogólnopolskich w zakresie okreś-
lonym odrębnie przez Prezesa GUS.’’;

3) w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 16, 19 i 24;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

,,§ 6

1. Zadania oddziałów, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 15, 18 i 23, obejmują w szczególności:
1) zadania związane z obsługą obywateli, podmiotów

i organów jednostek samorządu terytorialnego,
w tym w szczególności:
a) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie spra-

wozdań statystycznych,
b) przyjmowanie wniosków o rejestrację w krajo-

wym rejestrze urzędowym podmiotów gospodar-
ki narodowej REGON oraz wydawanie zaświad-
czeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,

c) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb
rejestru terytorialnego i bieżące współdziałanie
w tym zakresie z organami jednostek samorządu
terytorialnego,

d) prace organizacyjne przy spisach powszechnych
i innych badaniach statystycznych o szerokim
zasięgu obserwacji, prowadzone z udziałem
rachmistrzów statystycznych,

e) organizowanie współdziałania z organami jedno-
stek samorządu terytorialnego,

f) pełnienie funkcji koordynatora zadań wymagają-
cych współpracy z gminami,
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g) prowadzenie informatorium oraz udzielanie in-
formacji i udostępnianie danych statystycznych,

2) wykonywanie innych zadań określonych przez dyre-
ktora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzę-
du.

2. Terytorialny zasięg działania oddziałów obejmuje
odpowiednio:
1) Oddział w Bielsku-Białej — powiaty: bielski, cieszyń-

ski, pszczyński i żywiecki oraz miasto na prawach
powiatu — Bielsko-Biała,

2) Oddział w Częstochowie — powiaty: częstochowski,
kłobucki, lubliniecki, myszkowski i zawierciański
oraz miasto na prawach powiatu — Częstochowa,

3) Oddział w Rybniku — powiaty: raciborski, rybnicki
i wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu
— Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, dla powiatów:
będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, miko-
łowskiego i tarnogórskiego oraz miast na prawach
powiatu — Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice,

Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda
Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowi-
ce, Tychy i Zabrze realizują właściwe wydziały Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu dla danego badania lub grupy
badań może ustalić w regulaminie organizacyjnym
inny niż określony w ust. 2 i 3 terytorialny zasięg
działania oddziałów.’’;

5) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych
w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku
dochodów własnych.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Prezes wz. Tadeusz Janusiewicz
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2005 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 ceny

towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2005 r.
w stosunku do kwietnia 2005 r. wzrosły o 0,3%.

Prezes Tadeusz Toczyński
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2005 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypos-
politej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277,
poz. 2742) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wyna-

grodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2005 r.
wyniosło 2423,92 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

45

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2005 r.

Na podstawie art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 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 przedsię-

biorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2005 r.
wyniosło 2418,39 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, 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. 525, 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 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85, poz. 727.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku,
w czwartym kwartale 2004 r.

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273, z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551
i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64) ogłasza

się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat
nagród z zysku, w czwartym kwartale 2004 r. wyniosło
2403,80 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ ,,RUCH’’ S.A.

Prenumerata krajowa:
wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe ,,RUCH’’ S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerującego. Termin
przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
W Internecie http://www.prenumerata.ruch.com.pl

Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę:
a) na WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE: do 05.12 — na I kwartał roku następnego lub na cały rok następny, do 05.03 — na II kwartał roku

bieżącego, do 05.06 — na III kwartał roku bieżącego, do 05.09 — na IV kwartał roku bieżącego;
b) na DZIENNIK URZĘDOWY GUS — do 05.12 na rok następny.
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