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41
ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 8 czerwca 2009 r.
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) zarządza się,
co następuje:
§ 1
1. W Głównym Urzędzie Statystycznym, zwanym
dalej ,,Urzędem’’, powołuje się Zespół Zarządzania
Kryzysowego, zwany dalej ,,Zespołem’’.
2. Zespół jest organem pomocniczym i doradczym
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawach
inicjowania i koordynowania działań podejmowanych
w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 2
Zespół realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym.

§ 3
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący — Józef Oleński — Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
2) zastępcy przewodniczącego:
a) Halina Dmochowska — wiceprezes Głównego
Urzędu Statystycznego,
b) Janusz Witkowski — wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,
c) Tomasz Białas — zastępujący dyrektora generalnego GUS;
3) członkowie Zespołu:
a) Tadeusz Ołdakowski — radca generalny Prezesa
GUS,
b) Maria Pierzynowska — radca Prezesa GUS,
c) Jerzy Lach — zastępca dyrektora Biura Dyrektora
Generalnego,
d) Janusz Dygaszewicz — dyrektor Departamentu
Programowania i Koordynacji Badań,
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e) Maria Górna — główny księgowy resortu,
f) Bogusław Lasocki — dyrektor Departamentu Kadr
i Szkolenia,
g) Władysław Ignaczak — dyrektor Centralnego
Ośrodka Informatyki Statystycznej,
h) Wojciech Adamczewski — dyrektor Zakładu Wydawnictw Statystycznych,
i) Bożena Łazowska — dyrektor Centralnej Biblioteki
Statystycznej,
j) Jerzy Łabusiewicz — pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych,
k) Kazimierz Poreda — naczelnik Wydziału Spraw
Obronnych w Biurze Dyrektora Generalnego;
4) sekretarz Zespołu — Mikołaj Kwaśniewski — naczelnik Wydziału do Spraw Ogólnych w Biurze Dyrektora Generalnego.
2. Przewodniczący Zespołu, stosownie do zaistniałych
zdarzeń, może doraźnie włączyć w skład Zespołu inne
osoby, w szczególności dyrektorów pozostałych departamentów oraz dyrektorów urzędów statystycznych.

W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego
zastępca.

§ 6
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa Regulamin
pracy Zespołu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zespół pracuje w siedzibie Urzędu.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5
zwołuje

1) wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa
lub stanu nadzwyczajnego;
2) zaistnienia sytuacji kryzysowej w zakresie właściwości Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu
Urzędu;
4) zorganizowania przez uprawniony organ ćwiczeń,
treningów lub szkoleń;
5) wniosku zastępcy przewodniczącego lub członka
Zespołu.
2. W celu wykonania zadań, o których mowa w § 2,
przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie
Zespołu niezależnie od wystąpienia przyczyn, o których
mowa w ust. 1.

§ 7

§ 4

1. Przewodniczący
w przypadku:

Poz. 41

posiedzenie

Zespołu
Prezes Józef Oleński

Załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa GUS
z dnia 8 czerwca 2009 r.
Regulamin pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym
1. Członkowie Zespołu uczestniczą w pracach Zespołu i realizują zadania, o których mowa w § 2 zarządzenia.
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) kierowanie pracami Zespołu podczas jego posiedzeń;
3) ustalanie trybu i zakresu wykonywania zadań przez
osoby biorące udział w pracach Zespołu;
4) organizowanie i nadzór nad pracami Zespołu prowadzonymi w celu realizacji zadań Zespołu.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2 pkt 1 realizuje
wskazany przez niego zastępca.
4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który
podpisuje przewodniczący Zespołu lub wskazany przez
niego zastępca.
5. Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu;
2) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do
prac Zespołu;

3) sporządzanie protokołu z posiedzeń Zespołu;
4) współpraca z rzecznikiem prasowym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie przygotowywania projektów komunikatów prasowych;
5) sporządzanie sprawozdań z prac Zespołu za rok
poprzedni i przedkładanie ich przewodniczącemu
Zespołu.
6. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz inne
osoby uczestniczące w jego pracach są obowiązane
posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie
dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą co najmniej ,,ZASTRZEŻONE’’, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).
7. W razie podwyższania gotowości obronnej państwa lub zaistnienia sytuacji kryzysowej, przewodniczący Zespołu może zarządzić wprowadzenie dyżurów całodobowych.
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Poz. 42

42
ZARZĄDZENIE NR 15 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego 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
W statucie Urzędu Statystycznego w Lublinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia 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)),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
,,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 lubelskiego oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na
terenie województwa lubelskiego 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 lubelskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji
rejestru TERYT,’’;
2) § 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) przygotowywanie zasad metodologicznych,
organizacja i realizacja badań oraz dokonywanie opracowań i analiz statystycznych
z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz statystyki budownictwa,
2) tworzenie, prowadzenie i rozwój baz danych z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz statystyki budownictwa,

1)

2)

3) w
a)

b)

c)

3) współpraca z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT
w zakresie informacji o mieszkaniach oddawanych do użytku,
4) współdziałanie z instytucjami, uczelniami i środowiskiem naukowym w zakresie przygotowywania badań i opracowań
statystycznych dotyczących
gospodarki
mieszkaniowej i komunalnej oraz budownictwa,
5) współpraca z gestorami administracyjnych
źródeł danych i przedstawicielami środowiska akademickiego w celu wsparcia metodologicznego realizowanych badań,
6) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności organizowanie
wspólnych badań statystycznych i wydawanie publikacji o Euroregionie ,,Bug’’.’’;
§ 5:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Koordynacji i Organizacji Badań,
2) Wydział Rejestrów,
3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych,
4) Wydział Udostępniania Informacji,
5) Wydział Badań Ankietowych,
6) Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
7) Ośrodek Statystyki Budownictwa,
8) Wydział Informatyki,
9) Wydział Kadr i Szkolenia,
10) Wydział Ekonomiczny,
11) Wydział Administracyjny,
12) Oddział w Białej Podlaskiej,
13) Oddział w Chełmie,
14) Oddział w Puławach,
15) Oddział w Radzyniu Podlaskim,
16) Oddział w Zamościu.’’,
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.’’,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Dyrektor Urzędu wydaje zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.’’;

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. 76, z 2002 r.
Nr 13, poz. 95, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 12.
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Poz. 42—44
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 lubelskim w zakresie
przekazywania informacji źródłowych
do aktualizacji rejestru TERYT,
5) udostępnianie danych statystycznych,
6) współdziałanie z organami jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji zadań statutowych Urzędu.
2. Terytorialny zasięg działania oddziałów
określa regulamin organizacyjny Urzędu.’’.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
,,§ 6. 1. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 12—16, jest
realizacja zadań Urzędu związanych
z obsługą podmiotów, organów jednostek samorządu terytorialnego i obywateli, w szczególności:
1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych do badań realizowanych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
2) udział w pracach organizacyjnych dotyczących spisów powszechnych i innych badań statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów
i ankieterów statystycznych,
3) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym,
4) obsługa krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.
Prezes Józef Oleński

43
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 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 maju
2009 r. w stosunku do kwietnia 2009 r. wyniósł 100,5
(wzrost cen o 0,5%).
Prezes Józef Oleński

44
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 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 maju 2009 r. wyniosło 3193,90 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.
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Poz. 45, 46

45
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w maju 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 maju
2009 r. wyniosło 3190,67 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.

46
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych
emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2009 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 przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905
oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 357) ogłasza się, że

rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych serii
PS0414 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający
dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosła 5,783%.
Prezes Józef Oleński
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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) 836-70-08;
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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