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ZARZĄDZENIE NR 1 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 statutu Głównego Urzędu
Statystycznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148, poz. 1648, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:
§ 1
1. W Głównym Urzędzie Statystycznym powołuje się
Komisję Programową, zwaną dalej ,,Komisją’’, której zadaniem jest przygotowywanie projektów rocznych programów
badań statystycznych statystyki publicznej oraz wieloletnich
programów rozwoju statystyki publicznej, w składzie:
przewodniczący
— Prezes GUS,
zastępca
przewodniczącego: — osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Statystyki,
1)

sekretarz
merytoryczny
członkowie

— zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań,
— dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów departamentów GUS,
— dyrektor Urzędu Statystycznego
w Krakowie,
— dyrektor Urzędu Statystycznego
w Kielcach,
— dyrektor Urzędu Statystycznego
w Olsztynie,
— przedstawiciele ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz
Narodowego Banku Polskiego
prowadzący badania statystyczne
ujęte w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
2. Na posiedzenia plenarne Komisji oraz na posiedzenia
stałych zespołów zapraszani są eksperci z jednostek służb

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1044, z 2004 r. Nr 31, poz. 263, z 2005 r.
Nr 38, poz. 342 i Nr 154, poz. 1285 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 925.
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Poz. 1—3

4) wskazywanie nowych dziedzin badań statystycznych,
które powinny podlegać obserwacji statystycznej lub
pogłębieniu tematyki badań dotychczasowych,
5) wypracowanie tematyki projektów wieloletnich programów rozwoju statystyki publicznej oraz uzgadnianie
ich z innymi organami prowadzącymi badania statystyczne,
6) współpraca z Radą Statystyki w zakresie rocznych
programów badań statystycznych oraz wieloletnich
programów rozwoju statystyki,
7) współpraca z Naukową Radą Statystyczną, w szczególności w zakresie jakości badań,
8) współpraca z Komisją Metodologiczną, w szczególności
w zakresie wdrażania nowych lub znacznie zmienionych badań statystycznych.

statystyki publicznej oraz urzędów organów prowadzących badania statystyczne ujęte w programie badań
statystycznych statystyki publicznej i Narodowego Banku
Polskiego.
3. Obsługę administracyjno-techniczną prac Komisji zapewnia Departament Programowania i Koordynacji Badań.
§ 2
1. Zadaniem Komisji jest przygotowywanie projektów
rocznych programów badań statystycznych statystyki
publicznej oraz wieloletnich programów rozwoju statystyki
publicznej.
2. W szczególności do zakresu działania Komisji należy:
1) wypracowanie propozycji:
a) tematyki rocznych programów badań statystycznych
statystyki publicznej, w tym wykorzystania pozastatystycznych źródeł danych do celów statystycznych,
b) zakresu przedmiotowego badań oraz podmiotów
przekazujących dane do celów statystycznych,
c) wynikowych informacji statystycznych oraz form
i terminów ich udostępniania,
2) uzgadnianie projektów rocznych programów badań
statystycznych statystyki publicznej z uwzględnieniem
potrzeb kontynuacji badań niezbędnych do stałej
obserwacji podstawowych dziedzin życia społeczno-gospodarczego i występujących w nich zjawisk i procesów,
3) rozpatrywanie stanowisk (odpowiedzi) jednostek autorskich na propozycje, postulaty, wnioski i inne uwagi
zgłaszane przez opiniodawców do projektowanych
zadań programowych,

§ 3
1. Komisja pracuje w stałych zespołach problemowych
w składzie ustalonym przez Komisję.
2. Komisja odbywa posiedzenia plenarne w pełnym
składzie w celu rozpatrzenia kolejnych wersji rocznego
programu badań statystycznych statystyki publicznej
i wieloletniego programu rozwoju statystyki oraz w celu
rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych powstałych w toku prac zespołów problemowych.
3. O terminach posiedzeń Komisji zawiadamia się na
piśmie Radę Statystyki, Naukową Radę Statystyczną oraz
Komisję Metodologiczną.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Józef Oleński
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2007 r.
cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2007 r.
w stosunku do listopada 2007 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen
o 0,3%).

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

Prezes Józef Oleński
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w IV kwartale 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
W związku z art. 22 ustawy z dnia 6 marca 1997 r.
o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac
w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów
lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 294) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyniósł 206,5 (wzrost cen
o 106,5%).
Prezes Józef Oleński

Dziennik Urzędowy Nr 1
Głównego Urzędu Statystycznego

—3—

Poz. 4—6

4
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r.
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r.
wyniosło 3102,92 zł.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r.
o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108,
poz. 685, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez

1)

Prezes Józef Oleński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz
z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.

5
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r.
poz. 2750) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r. wyniosło
2888,20 zł.
Prezes Józef Oleński

Na podstawie § 40 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 277,
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2007 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

1)

bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2007 r. wyniosło
3244,22 zł.
Prezes Józef Oleński

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,
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 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.
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WARUNKI PRENUMERATY
DZIENNIK URZĘDOWY GUS — ukazuje się w 12 numerach oraz skorowidz
Prenumerata roczna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cena 60,00 zł+koszty przesyłki,

cena

egzemplarza

5,00

zł.

Prenumeratę na periodyki GUS przyjmują:
q odpowiednie urzędy statystyczne w województwach;
q KOLPORTER S.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, tel. (041) 367-88-88 fax (041) 345-15-71, infolinia 0-801-205-555
www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/prenumerata.asp
q GARMOND PRESS S.A., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, tel./fax (022) 836-69-21;
q ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH (bez Dziennika Urzędowego GUS).
Prenumeratę roczną wyłącznie na miesięcznik WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE oraz na DZIENNIK URZĘDOWY GUS przyjmują również oddziały
RUCH S.A. na terenie kraju.
Zbiory Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu:
— w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Centralnym Informatorium Statystycznym oraz w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej
im. Stefana Szulca,
— w siedzibach urzędów statystycznych
w godzinach pracy.

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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