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ZARZĄDZENIE NR 22 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Centrum Edukacji Statystycznej GUS

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy 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,
Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078)
zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się zakład budżetowy Centrum Edukacji
Statystycznej GUS, z siedzibą w Jachrance, zwany dalej
,,Centrum’’.

2. Termin otwarcia likwidacji Centrum wyznacza się
na dzień 1 grudnia 2010 r.

3. Termin zakończenia likwidacji (dzień likwidacji)
wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010 r.

§ 2

1. Do dnia zakończenia likwidacji Centrum prowadzi
dotychczasową działalność.

2. W okresie likwidacji Centrum działa pod nazwą
,,Centrum Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji’’.

§ 3

1. Należności oraz zobowiązania likwidowanego Cen-
trum przejmuje Główny Urząd Statystyczny, zwany
dalej ,,GUS’’.

2. Czynności związane z likwidacją Centrum powie-
rza się Dyrektorowi Centrum — Mariuszowi Kraj,
zwanemu dalej ,,Likwidatorem’’.

3. Nadzór nad wykonywaniem czynności likwidacyj-
nych przez Likwidatora sprawuje Dyrektor Generalny
GUS.
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§ 4

Likwidator jest obowiązany do przedłożenia Dyrek-
torowi Generalnemu GUS harmonogramu czynności
likwidacyjnych.

§ 5

Likwidator jest obowiązany do podejmowania wszel-
kich niezbędnych czynności dla przeprowadzenia lik-
widacji Centrum, a w szczególności do:
1) otwarcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilan-

su na dzień rozpoczęcia likwidacji, zgodnie z prze-
pisami o rachunkowości;

2) sporządzenia szczegółowego preliminarza wydat-
ków z budżetu Centrum w dniu otwarcia likwidacji
Centrum;

3) zbadania prawidłowej wyceny aktywów i pasywów
oraz oszacowanego wyniku finansowego, ustalone-
go w przeddzień postawienia Centrum w stan
likwidacji;

4) przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Centrum;
5) zawiadomienia banku prowadzącego obsługę ra-

chunku bankowego Centrum oraz właściwych pod-
miotów o rozpoczęciu likwidacji Centrum;

6) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Cen-
trum o rozpoczęciu jego likwidacji;

7) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, któ-
rych stroną jest Centrum na dzień rozpoczęcia
likwidacji;

8) ściągnięcia należności i wykonania zobowiązań
Centrum wymagalnych do dnia zakończenia lik-
widacji oraz zapewnienia ze środków pozostałych
na rachunku bankowym Centrum odpowiednich
kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub
spornych;

9) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stro-
ną jest Centrum i dokonania ostatecznego roz-
liczenia zobowiązań, należności lub uprawnień
wynikających z tych umów albo dokonania ich cesji
na rzecz GUS;

10) sporządzenia wykazów spraw dotyczących działal-
ności Centrum, a w zakresie:
a) spraw niezakończonych — przekazania tych

spraw wraz z dokumentacją właściwym komór-
kom organizacyjnym GUS do dnia zakończenia
likwidacji,

10) b) spraw zakończonych — dokonania archiwizacji
dokumentów Centrum i przekazania dokumen-
tów do archiwum GUS albo do właściwego
archiwum państwowego, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września
2002 r. w sprawie postępowania z dokumenta-
cją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania
oraz zasad i trybu przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1375);

11) dokonania odpowiednich czynności z zakresu pra-
wa pracy w stosunku do pracowników Centrum,
zgodnie z art. 100 ustawy — Przepisy wprowadza-
jące ustawę o finansach publicznych oraz Kodek-
sem pracy;

12) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdaw-
czości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781,
z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100
oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 261);

13) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych i spo-
rządzenia bilansu na dzień zakończenia likwidacji
w terminie nie później niż trzy miesiące po dniu
zakończenia likwidacji, zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości;

14) dokonania niezbędnych czynności urzędowych
związanych z zakończeniem działalności Centrum,
w szczególności związanych z wykreśleniem Cen-
trum z:
a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów

Gospodarki Narodowej — REGON,
10) b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

— NIP,
10) c) rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych;
15) zamknięcia rachunków bankowych Centrum do

dnia likwidacji.

§ 6

W terminie 30 dni od zakończenia likwidacji Centrum
Likwidator przedłoży Prezesowi GUS, za pośrednict-
wem Dyrektora Generalnego GUS, sprawozdanie
z przeprowadzonej likwidacji. Likwidator zobowiązany
jest do złożenia sprawozdania z przeprowadzonych
czynności likwidacyjnych także w przypadku jego
odwołania lub rezygnacji z pracy przed upływem
terminu likwidacji Centrum.

§ 7

Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowa-
niu Centrum zostanie określone w odrębnej decyzji.

§ 8

Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc zarządzenie
nr 4 Prezesa GUS z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie
nadania statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS
(Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 34 oraz z 2010 r. Nr 6,
poz. 41).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński
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ZARZĄDZENIE NR 23 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Instytut Statystyki Publicznej
im. Jerzego Spławy-Neymana

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające usta-
wę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078)
zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się zakład budżetowy Instytut Statystyki
Publicznej im. Jerzego Spławy-Neymana, z siedzibą
w Warszawie, zwany dalej ,,Instytutem’’.
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2. Termin otwarcia likwidacji Instytutu wyznacza się
na dzień 1 grudnia 2010 r.

3. Termin zakończenia likwidacji (dzień likwidacji)
wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010 r.

§ 2

1. Do dnia zakończenia likwidacji Instytut prowadzi
dotychczasową działalność.

2. W okresie likwidacji Instytut działa pod nazwą
,,Instytut Statystyki Publicznej im. Jerzego Spławy-
-Neymana w likwidacji’’.

§ 3

1. Należności oraz zobowiązania likwidowanego In-
stytutu przejmuje Główny Urząd Statystyczny, zwany
dalej ,,GUS’’.

2. Czynności związane z likwidacją Instytutu powie-
rza się głównej księgowej Instytutu — Helenie Rajchel,
zwanej dalej ,,Likwidatorem’’.

3. Nadzór nad wykonywaniem czynności likwidacyj-
nych przez Likwidatora sprawuje Dyrektor Generalny
GUS.

§ 4

Likwidator jest obowiązany do przedłożenia Dyrek-
torowi Generalnemu GUS harmonogramu czynności
likwidacyjnych.

§ 5

Likwidator jest obowiązany do podejmowania wszel-
kich niezbędnych czynności dla przeprowadzenia lik-
widacji Instytutu, a w szczególności do:
1) otwarcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilan-

su na dzień rozpoczęcia likwidacji, zgodnie z prze-
pisami o rachunkowości;

2) zbadania prawidłowej wyceny aktywów i pasywów
oraz oszacowanego wyniku finansowego, ustalone-
go w przeddzień postawienia Instytutu w stan
likwidacji;

3) przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Instytutu;
4) zawiadomienia banku prowadzącego obsługę ra-

chunku bankowego Instytutu oraz właściwych pod-
miotów o rozpoczęciu likwidacji Instytutu;

5) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Insty-
tutu o rozpoczęciu jego likwidacji;

6) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, któ-
rych stroną jest Instytut na dzień rozpoczęcia
likwidacji;

7) ściągnięcia należności i wykonania zobowiązań
Instytutu wymagalnych do dnia zakończenia lik-
widacji oraz zapewnienia ze środków pozostałych
na rachunku bankowym Instytutu odpowiednich
kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub
spornych;

8) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stro-
ną jest Instytut i dokonania ostatecznego roz-
liczenia zobowiązań, należności lub uprawnień
wynikających z tych umów albo dokonania ich cesji
na rzecz GUS;

9) sporządzenia wykazów spraw dotyczących działal-
ności Instytutu, a w zakresie:
a) spraw niezakończonych — przekazania tych

spraw wraz z dokumentacją właściwym komór-

kom organizacyjnym GUS do dnia zakończenia
likwidacji,

9) b) spraw zakończonych — dokonania archiwizacji
dokumentów Instytutu i przekazania dokumen-
tów do archiwum GUS albo do właściwego
archiwum państwowego, zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad
jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad
i trybu przekazywania materiałów archiwal-
nych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1375);

10) dokonania odpowiednich czynności z zakresu pra-
wa pracy w stosunku do pracowników Instytutu,
zgodnie z art. 100 ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych oraz kodeksem
pracy;

11) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgod-
nie z przepisami rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115,
poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16,
poz. 100 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 261);

12) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych i spo-
rządzenia bilansu na dzień zakończenia likwidacji
w terminie nie później niż trzy miesiące po dniu
zakończenia likwidacji, zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości;

13) dokonania niezbędnych czynności urzędowych
związanych z zakończeniem działalności Instytutu,
w szczególności związanych z wykreśleniem In-
stytutu z:
a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów

Gospodarki Narodowej — REGON,
13) b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

— NIP,
13) c) rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych;
14) zamknięcia rachunków bankowych Instytutu do

dnia likwidacji.

§ 6

W terminie 30 dni od zakończenia likwidacji Instytutu
Likwidator przedłoży Prezesowi GUS, za pośrednic-
twem Dyrektora Generalnego GUS, sprawozdanie
z przeprowadzonej likwidacji. Likwidator zobowiązany
jest do złożenia sprawozdania z przeprowadzonych
czynności likwidacyjnych także w przypadku jego
odwołania lub rezygnacji z pracy przed upływem
terminu likwidacji Instytutu.

§ 7

Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowa-
niu Instytutu zostanie określone w odrębnej decyzji.

§ 8

Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc zarządzenie
nr 20 Prezesa GUS z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie
Instytutu Statystyki Publicznej im. Jerzego Spławy-
-Neymana (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 74).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński
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70

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2010 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w spra-
wie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajo-
wej 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 towa-

rów i usług konsumpcyjnych w październiku 2010 r.
w stosunku do września 2010 r. wyniósł 100,5 (wzrost
cen o 0,5%).

Prezes Józef Oleński

71

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 listopada 2010 r.

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

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
w październiku 2010 r. wyniosło 3440,22 zł.

Prezes Józef Oleński

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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801,
Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857
i Nr 182, poz. 1228.

72

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 listopada 2010 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w październiku 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 paździer-
niku 2010 r. wyniosło 3439,90 zł.

Prezes Józef Oleński

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, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853
i Nr 182, poz. 1228.
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73

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2010 r.

W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65,
poz. 545) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-

-montażowej w III kwartale 2010 r. w stosunku do II
kwartału 2010 r. pozostały na niezmienionym poziomie
(wskaźnik cen wyniósł 100,0).

Prezes Józef Oleński

74

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2010 r.

Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia
30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu pre-
mii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaco-
nych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,

poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, że cena 1 m2

powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za
III kwartał 2010 r. wyniosła 4657 zł.

Prezes Józef Oleński

1) 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, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779.
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z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2010 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1)) ogłasza
się, iż wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy

kwartały 2010 r. w stosunku do trzech kwartałów
2009 r. wyniósł 96,9% (spadek cen o 3,1%).

Prezes Józef Oleński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672,
Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202,
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484,
Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183,
poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 19, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587,
Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 149, poz. 996 i Nr 219, poz. 1442.
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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. (41) 367-82-02, fax (41) 368-36-36
Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w oddziałach na terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii: 0801-205-555

lub na stronie internetowej http://sa.kolporter.com.pl

q GARMOND PRESS S.A., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, tel. (22) 837-30-08;

e-mail: prenumerata.warszawa@garmondpress.pl

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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