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32
ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
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 Bydgoszczy,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 9 Prezesa
1)

2)

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 120, z późn. zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
,,11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

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.
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 71 i Nr 13,
poz. 94, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2005 r. Nr 2, poz. 12, z 2006 r. Nr 2, poz. 8 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 25.
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REGON w części obejmującej osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym
zakresie,
12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT
w części obejmującej system rejonów statystycznych 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 urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie kujawsko-pomorskim
w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,’’;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4. Do Urzędu należą niżej wymienione specjalistyczne zadania ogólnokrajowe, wykonywane
w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) prowadzenie prac metodologicznych i organizacja statystycznych badań rynku pracy,
2) prowadzenie prac metodologicznych w zakresie rozwoju statystyk lokalnych, w szczególności identyfikacja zapotrzebowania na
informacje statystyczne, przygotowywanie
badań i analiz statystycznych na potrzeby
jednostek samorządu terytorialnego oraz
edukacja statystyczna administracji lokalnej.’’;
3) w § 5:
a) ust 1. otrzymuje brzmienie:
,,1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Ośrodek Obsługi Statystycznej Administracji Lokalnej,
2) Ośrodek Statystyki Rynku Pracy,
3) Wydział Administracyjno-Techniczny,
4) Wydział Badań Ankietowych,
5) Wydział Ekonomiczny,
6) Wydział Informatyki,
7) Wydział Kadr i Szkolenia,
8) Wydział Opracowań Statystycznych i Udostępniania Informacji,
9) Wydział Organizacji,
10) Wydział Rejestrów,
11) Oddział w Inowrocławiu,
12) Oddział w Toruniu,
13) Oddział we Włocławku.’’,

Poz. 32

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 nadany 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,
ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których
nazwę i zakres zadań określa regulamin
organizacyjny Urzędu.
3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem 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
brzmienie:
,,Oddziały wymienione w § 5 ust. 1 pkt 11—
—13 wykonują następujące zadania:’’,
— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1) współdziałanie przy organizowaniu i realizacji badań statystycznych z zakresu rynku
pracy,
2) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb rejestru TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami
samorządu terytorialnego.’’,
— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
REGON oraz wydawanie zaświadczeń
o numerze identyfikacyjnym,’’,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Terytorialny zasięg działania oddziałów,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 i 13,
określa regulamin organizacyjny Urzędu.’’,
c) uchyla się ust. 3.
§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.
Prezes Józef Oleński
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Poz. 33
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ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
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 Rzeszowie,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 11 Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
i organizacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (Dz.
Urz. GUS Nr 17, poz. 122, z późn. zm.2)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 3:
1) a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
1) b) ,,6) udział w pracach metodologicznych z zakresu
specjalizacji Urzędu i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach specjalizacji,’’,
1) b) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
1) b) ,,11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby
prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, mające siedzibę na
obszarze województwa podkarpackiego oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na
terenie województwa podkarpackiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON
w tym zakresie,
12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju
TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych 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 urzędowe rejestry
i systemy administracji publicznej w województwie podkarpackim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,’’;
2) w § 4:
1) a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,,Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych specjalistycznych zadań ogólnokrajowych, wykonywanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:’’,
1) b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
1) b) ,,2) inicjowanie i przygotowywanie metodologii
oraz prowadzenie badań statystycznych w zakresie rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego,
1)

2)

1) b) ,,3) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej
w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie
publikacji o Euroregionie Karpackim,’’,
1) c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
1) b) ,,8) koordynacja współpracy urzędów statystycznych w zakresie statystyki euroregionów.’’;
3) w § 5:
1) a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) b) ,,1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji,
2) Wydział Badań Ankietowych,
3) Wydział Rejestrów i Realizacji Badań,
4) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych,
5) Wydział Udostępniania Informacji,
6) Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki,
7) Ośrodek Statystyki Rynku Materiałowego
i Paliwowo-Energetycznego,
8) Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej,
9) Wydział Ekonomiczny,
10) Wydział Kadr i Szkoleń,
11) Wydział Administracyjny,
12) Wydział Informatyki,
13) Oddział w Krośnie,
14) Oddział w Przemyślu,
15) Oddział w Tarnobrzegu.’’,
1) b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
1) b) ,,3a. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów,
ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których
nazwę i zakres zadań określa regulamin
organizacyjny Urzędu.
1) b) 3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska
pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż
określone w ust. 2.’’;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
,,§ 6. 1. Zadaniem oddziałów wymienionych w § 5
ust. 1 pkt 13 i 14 jest:
1) realizacja badań statystycznych w zakresie statystyki sportu i turystyki, rynku
materiałowego i paliwowo-energetycznego oraz statystyki obszarów transgranicznych,
2) realizacja badań ankietowych,
3) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla
potrzeb krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju TERYT
i bieżące współdziałanie w tym zakresie
z organami jednostek samorządu terytorialnego,
4) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym REGON oraz wydawanie zaświad-

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.
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. 73, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2006 r. Nr 3, poz. 25, z 2007 r. Nr 4, poz. 23 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 17.
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czeń o numerze identyfikacyjnym REGON,
5) udostępnianie informacji statystycznych
użytkownikom i prowadzenie informatoriów statystycznych,
6) współdziałanie z organami samorządu
terytorialnego,
7) realizacja zadań związanych z prowadzeniem spisów powszechnych i innych
badań masowych,
8) prowadzenie innych prac zleconych
przez dyrektora Urzędu w regulaminie
organizacyjnym Urzędu.
2. Zadaniem Oddziału wymienionego w § 5
ust. 1 pkt 15 jest:
1) prowadzenie całości prac związanych
z realizacją badań w zakresie statystyki rynku paliwowo-energetycznego
w ramach Ośrodka Statystyki Rynku
Materiałowego i Paliwowo-Energetycznego, w tym prac metodologicznych
i analitycznych,
2) realizacja badań ankietowych,
3) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla
potrzeb krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju TERYT
i bieżące współdziałanie w tym zakresie
z organami jednostek samorządu terytorialnego,
4) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,
5) udostępnianie informacji statystycznych
użytkownikom i prowadzenie informatorium statystycznego,
6) współdziałanie z organami samorządu
terytorialnego,

Poz. 33, 34

7) realizacja zadań związanych z prowadzeniem spisów powszechnych i innych
badań masowych,
8) prowadzenie innych prac zleconych
przez dyrektora Urzędu w regulaminie
organizacyjnym Urzędu.
3. Terytorialny zasięg działania oddziałów,
przy realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—7 oraz w ust. 2 pkt 2—7,
obejmuje:
1) Oddział w Krośnie — miasto na prawach powiatu — Krosno, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, sanocki, strzyżowski i leski,
2) Oddział w Przemyślu — miasto na
prawach powiatu — Przemyśl, powiaty:
jarosławski,
lubaczowski,
przemyski
i przeworski,
3) Oddział w Tarnobrzegu — miasto na
prawach powiatu — Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski.
4. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2—7,
dla powiatów: dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego oraz miasta na prawach powiatu — Rzeszów, wykonują właściwe komórki
organizacyjne Urzędu.’’;
5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi
Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy
zastępcy.’’.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.
Prezes Józef Oleński

34
ZARZĄDZENIE NR 12 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 22 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Kielcach
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 Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Kielcach (Dz. Urz. GUS Nr 18,
poz. 125, 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 urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne
1)

2)

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze
województwa świętokrzyskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie,
12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT
w części obejmującej system rejonów statystycznych 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 urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie świętokrzyskim w zakresie

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.
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 75, z 2003 r.
Nr 1, poz. 1 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 23.
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przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,’’;
§ 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4. Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych specjalistycznych zadań ogólnokrajowych,
wykonywanych w ramach prac prowadzonych
na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) organizowanie i realizacja badań statystycznych oraz tworzenie, prowadzenie i rozwój
baz danych z zakresu statystyki handlu
i usług,
2) prowadzenie prac metodologicznych w zakresie statystyki gospodarki nierejestrowanej oraz organizacja i realizacja autorskich
badań z tego zakresu,
3) opracowywanie wyników i analiz badań
określonych w pkt 2 na potrzeby rachunków narodowych,
4) ocena rozmiarów działalności nielegalnej
z wykorzystaniem administracyjnych źródeł
danych,
5) prowadzenie prac metodologicznych i eksperymentalnych badań w zakresie identyfikacji i oceny nowych obszarów gospodarki nierejestrowanej,
6) współpraca z gestorami administracyjnych
źródeł danych i przedstawicielami środowiska akademickiego w celu wsparcia metodologicznego realizowanych badań.’’;
w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
b) ,,1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji,
2) Wydział Rejestrów Urzędowych,
3) Wydział Analiz, Opracowań Zbiorczych
i Udostępniania Informacji,
4) Wydział Badań Ankietowych,
5) Ośrodek Statystyki Handlu i Usług,
6) Ośrodek Badań Gospodarki Nierejestrowanej,
7) Wydział Kadr i Szkolenia,
8) Wydział Obsługi Informatyczno-Technicznej,
9) Wydział Ekonomiczny,
10) Wydział Obsługi Administracyjnej,
11) Oddział w Sandomierzu.’’,

Poz. 34, 35

1) b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
1) b) ,,3a. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów,
ośrodków i oddziału komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy, których
nazwę i zakres zadań określa regulamin
organizacyjny Urzędu.
1) b) 3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska
pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż
określone w ust. 2.’’,
1) c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Dyrektor Urzędu może wydawać zarządzenia
wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące
funkcjonowania Urzędu.’’;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
,,§ 6. 1. Zadaniem Oddziału Urzędu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, jest realizacja zadań
Urzędu związanych z obsługą obywateli,
podmiotów i organów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:
1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie
danych do badań realizowanych zgodnie
z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
2) prowadzenie prac organizacyjnych przy
spisach powszechnych i innych badaniach statystycznych o szerokim zasięgu
obserwacji,
3) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
REGON oraz wydawanie zaświadczeń
o numerze identyfikacyjnym,
4) udostępnianie danych statystycznych
(informatorium statystyczne),
5) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań statutowych Urzędu.
2. Terytorialny zasięg działania Oddziału określa regulamin organizacyjny Urzędu.’’.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.
Prezes Józef Oleński
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ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 maja 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 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 Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 17
1)

2)

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 § 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

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.
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, z 2007 r. Nr 6, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 19.
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Poz. 35—38
,,4a) Ośrodek Metod Pozyskiwania Danych,’’.

,,6) rozwój metod i form gromadzenia danych
statystycznych, w szczególności projektowanie
i testowanie formularzy, pojęć oraz pytań wykorzystywanych w badaniach ankietowych.’’;
2) w § 5 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a
w brzmieniu:

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Józef Oleński

36
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 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 kwietniu 2009 r. w stosunku do marca 2009 r.
wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).
Prezes wz. Halina Dmochowska
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 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

1)

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
w kwietniu 2009 r. wyniosło 3294,76 zł.
Prezes Józef Oleński

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.

38
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 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 sektorze

1)

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2009 r. wyniosło 3292,66 zł.
Prezes Józef Oleński

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, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545 i Nr 71, poz. 609.
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Poz. 39, 40

39
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2009 r.
Na podstawie § 12 ust. 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz
niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków
finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U.

Nr 212, poz. 1556) ogłasza się, iż ceny produkcji
budowlano-montażowej w I kwartale 2009 r. w stosunku do IV kwartału 2008 r. obniżyły się o 0,3%.
Prezes Józef Oleński

40
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2009 r.
Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia
30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,

1)

poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, że cena 1 m2
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za
I kwartał 2009 r. wyniosła 3895 zł.
Prezes Józef Oleński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94,
poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30,
poz. 190 i Nr 65, poz. 545.
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