DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Nr 1

Warszawa, dnia 24 stycznia 2005 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIA
1 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i
nego we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24
zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i
nego w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24
zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i
nego w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stycznia 2005 r. zmieniające
organizacji Urzędu Statystycz. . . . . . . . . . . . . . . .
stycznia 2005 r. zmieniające
organizacji Urzędu Statystycz. . . . . . . . . . . . . . . .
stycznia 2005 r. zmieniające
organizacji Urzędu Statystycz. . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
2

OBWIESZCZENIA
4 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2004 r. . . . . . . . .
5 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czwartym kwartale 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2004 r. . .
7 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych . . . . . . . . . . . .

4
4
4
5
8

KOMUNIKATY

9 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w grudniu 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie
ustalenia terminu sporządzenia w 2005 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa . . . .
11 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu
udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych . . . . . . . . . . .

9
9
10

1
ZARZĄDZENIE NR 1 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
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 we Wrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Głównego
1)

2)

Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie
szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 123,
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 uchyla się:
a) pkt 17 i 19,
b) pkt 20;

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.
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 74 oraz z 2003 r. Nr 1,
poz. 1 i Nr 9, poz. 45.
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Poz. 1—3
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zadania określone w ust. 1 pkt 2 w odniesieniu
do miasta na prawach powiatu — Wrocław oraz
powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego,
strzelińskiego, trzebnickiego i wrocławskiego
wykonują właściwe wydziały Urzędu.’’.

2) w § 6:
a) w ust. 2:
a) — pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) Oddział w Legnicy — miasto na prawach
powiatu — Legnica, powiaty: głogowski,
górowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, średzki, wołowski i złotoryjski,’’,
a) — uchyla się pkt 4,
a) — pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) Oddział w Wałbrzychu — powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki.’’,
a) — uchyla się pkt 6,
a) — uchyla się pkt 7,

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.,
z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a trzecie i piąte, tiret
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Prezes Tadeusz Toczyński

2
ZARZĄDZENIE NR 2 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) Oddział w Koszalinie — powiaty: białogardzki, drawski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto na
prawach powiatu — Koszalin,’’,
2) b) — pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) Oddział w Stargardzie Szczecińskim — powiaty: choszczeński, gryfiński, myśliborski,
pyrzycki i stargardzki,’’,
2) b) — uchyla się pkt 7,
2) c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zadania, o których mowa w ust. 1 dla powiatów:
kamieńskiego i polickiego oraz dla miast na
prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście wykonują właściwe wydziały Urzędu.’’.

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 Szczecinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Szczecinie (Dz. Urz. GUS Nr 18,
poz. 128, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 uchyla się:
a) pkt 13,
b) pkt 19;
2) w § 6:
2) a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
,,Zadania oddziałów Urzędu obejmują w szczególności:’’,
2) b) w ust. 2:
— uchyla się pkt 1,

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia
2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b czwarte
tiret oraz lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 września
2005 r.
Prezes Tadeusz Toczyński

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 10, poz. 107, z 2001 r. Nr 12, poz. 76,
z 2002 r. Nr 12, poz. 78 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1.

3
ZARZĄDZENIE NR 3 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Łodzi
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

§ 1
W statucie Urzędu Statystycznego w Łodzi, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Prezesa Głównego

) 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.
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Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Łodzi (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 107,
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3
1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Łodzi, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje
i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych
prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych
statystyki publicznej,
1) 2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
1) 3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
1) 4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa łódzkiego samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze
województwa,
1) 5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych
danych oraz wynikowych informacji statystycznych
z badań, o których mowa w pkt 3 i 4, w zakresie
określonym każdorazowo w programie badań statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów
oraz w planie opracowań ustalanym corocznie
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
1) 6) udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,
1) 7) współdziałanie z organami administracji publicznej
działającymi na obszarze województwa łódzkiego
w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb
statystyki danych administracyjnych,
1) 8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych
informacji statystycznych uzyskanych w badaniach
statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
1) 9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki
regionalnej i rachunków narodowych,
1) 10) przedstawianie Wojewodzie Łódzkiemu i organom
jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego informacji statystycznych
w zakresie, terminach i w formach określonych
w programie badań statystycznych, o którym
mowa w pkt 5,
1) 11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa łódzkiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru,
b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach
i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
11) a) c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze
identyfikacyjnym,
11) a) d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,
2

Poz. 3

11) a) e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa łódzkiego danych z rejestru REGON, współpraca z tymi organami
w aktualizacji rejestru,
11) a) f) udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa łódzkiego,
1) 12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach województwa łódzkiego, objętych zakresem przedmiotowym
rejestru,
1) 13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów
spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,
1) 14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Łódzkim albo organem jednostki samorządu terytorialnego ujętych, na ich wniosek, w programie badań
statystycznych,
1) 15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
1) 16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb
statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa łódzkiego.
1) 2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,
1) 2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
1) 3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych,
1) 4) udzielanie na indywidualne zamówienia podmiotów informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych,
1) 5) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki.
1) 3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza
statutowymi obowiązkami Urzędu.’’;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4

1)
1)
1)
1)
1)
1)

Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych
specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych w dziedzinie statystyki, prowadzonych w ramach prac na rzecz
statystyki publicznej jako całości:
1) wykonywanie prac związanych z realizacją badań
oraz przygotowywaniem operatów do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, opracowywanie schematów
losowania prób reprezentacyjnych i ocena jakości
badań, w tym:
a) generowanie operatów do badań statystycznych
i ich aktualizacja,
1) b) opracowywanie schematów losowania prób i algorytmów obliczania precyzji,
1) c) opracowywanie, we współpracy z departamentami GUS, algorytmów redagowania danych
i imputacji,
1) d) prowadzenie bieżącej oceny jakości badań,
1) e) aktualizacja bazy jednostek statystycznych,
1) f) wysyłanie formularzy sprawozdań i ankiet do
podmiotów na terenie całego kraju,
1) g) monitorowanie pracy ankieterów statystycznych
i sporządzanie okresowych ocen efektywności,

) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 1999 r. Nr 3, poz. 26, z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2001 r. Nr 12,
poz. 76, z 2002 r. Nr 12, poz. 67 i Nr 13, poz. 97 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1.
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gii badania cen, w tym doboru reprezentantów
z uwzględnieniem zmian jakości towarów.’’;
3) w § 5 w ust. 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie:
,,9a) Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych,’’;
4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych
w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku
dochodów własnych.’’.

1) 1) h) prowadzenie prac metodologicznych i wdrożeniowych z zakresu statystyki małych obszarów,
1) 2) przygotowywanie projektów podstawowych standardów klasyfikacyjnych i ich interpretacji w zakresie
określonym odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
1) 3) przygotowywanie organizacji spisów powszechnych
w zakresie określonym każdorazowo przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego,
1) 4) współudział w pracach Urzędu Statystycznego w Poznaniu w przygotowywaniu metodologii badań
i opracowań w zakresie statystyki dużych miast,
1) 5) współpraca z właściwymi departamentami Głównego Urzędu Statystycznego w dziedzinie metodolo-

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
Prezes Tadeusz Toczyński

4
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2004 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 grudniu 2004 r.
w stosunku do listopada 2004 r. wzrosły o 0,1%.
Prezes Tadeusz Toczyński

5
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2004 r.

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2004 r.
wyniosło 2546,14 zł.
Prezes Tadeusz Toczyński

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 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598) ogłasza się, iż przeciętne

6
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w 2004 r.

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,

poz. 2750) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2004 r. wyniosło
2438,57 zł.
Prezes Tadeusz Toczyński
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7
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń
1. Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień
3 stycznia 2005 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

2. Zarządzenia nieobjęte wykazem utraciły moc.
Prezes wz. Tadeusz Janusiewicz

Załącznik do obwieszczenia Prezesa GUS
z dnia 19 stycznia 2005 r.

Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 3 stycznia 2005 r.
Lp.

Nr

Data

Tytuł

Oznaczenie obowiązujących aktów
zmieniających

1983 r.
1

47

1983.04.17

w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach
w jednostkach organizacyjnych statystyki publicznej (Dz. Urz.
GUS Nr 4, poz. 7)

z. nr 91 z 1984.12.29 (Dz. Urz. GUS
Nr 7, poz. 15), komunikat z 1984 r.
(Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 5)

1996 r.
2

67

1996.10.18

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu
Wydawnictw Statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 130)

3

69

1996.10.23

w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowo-Metodologicznej (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 143)
1997 r.

4

9

1997.09.12

w sprawie trybu powoływania ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych i ich
udziału w prowadzonych badaniach (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 78)

z. nr 2 z 1999.04.23 (Dz. Urz. GUS
Nr 4, poz. 34), komunikat z 1999.06.01
(Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 60), z. nr 8
z 2000.05.25 (Dz. Urz. GUS Nr 6,
poz. 61)

1998 r.
5

5

1998.11.20

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Łodzi (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 107)

z. nr 1 z 1999.03.01 (Dz. Urz. GUS
Nr 3, poz. 26), z. nr 2 z 2000.01.19
(Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 2), z. nr 5
z 2001.12.14 (Dz. Urz. GUS Nr 12,
poz. 76), z. nr 5 z 2002.11.05 (Dz. Urz.
GUS Nr 12, poz. 67), z. nr 27
z 2002.12.23 (Dz. Urz. GUS Nr 13,
poz. 97), z. nr 1 z 2003.01.10
(Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 1)

6

6

1998.11.20

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Olsztynie (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 108)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 5 z 2001.12.14
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 76), z. nr 6
z 2002.11.05 (Dz. Urz. GUS Nr 12,
poz. 68), z. nr 1 z 2003.01.10
(Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 1), z. nr 4
z 2003.10.10 (Dz. Urz. GUS Nr 11,
poz. 54)

7

7

1998.11.20

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Opolu (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 109)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 7 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 69), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1)
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Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 3 stycznia 2005 r. (cd.)
Lp.

Nr

Data

Tytuł

Oznaczenie obowiązujących aktów
zmieniających

1998 r. (cd.)
8

8

1998.11.20

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Gdańsku (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 110)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 9 z 2000.10.16
(Dz. Urz. GUS Nr 10, poz. 106), z. nr 5
z 2001.12.14 (Dz. Urz. GUS Nr 12,
poz. 76), z. nr 8 z 2002.11.05 (Dz. Urz.
GUS Nr 12, poz. 70), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1), z. nr 7 z 2004.12.14 (Dz. Urz.
GUS Nr 12, poz. 62)

9

9

1998.11.23

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 120)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 9 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 71), z. nr 24
z 2002.12.20 (Dz. Urz. GUS Nr 13,
poz. 94), z. nr 1 z 2003.01.10 (Dz.
Urz. GUS Nr 1, poz. 1)

10

10

1998.11.23

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Krakowie (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 121)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 10 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 72), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1)

11

11

1998.11.23

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 122)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 5 z 2001.12.14
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 76), z. nr 11
z 2002.11.05 (Dz. Urz. GUS Nr 12,
poz. 73), z. nr 1 z 2003.01.10 (Dz.
Urz. GUS Nr 1, poz. 1)

12

12

1998.11.23

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego we Wrocławiu (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 123)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 12 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 74), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1), z. nr 2 z 2003.09.08 (Dz. Urz.
GUS Nr 9, poz. 45)

13

13

1998.11.23

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Kielcach (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 125)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 13 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 75), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1)

14

14

1998.11.25

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Lublinie (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 126)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 14 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 76), z. nr 25
z 2002.12.20 (Dz. Urz. GUS Nr 13,
poz. 95), z. nr 1 z 2003.01.10 (Dz.
Urz. GUS Nr 1, poz. 1)

15

15

1998.11.25

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Poznaniu (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 127)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 15 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 77), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1), z. nr 2 z 2004.02.02 (Dz. Urz.
GUS Nr 2, poz. 7), z. nr 8 z
2004.12.14 (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 63)

16

16

1998.11.25

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Szczecinie (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 128)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 10 z 2000.10.16
(Dz. Urz. GUS Nr 10, poz. 107), z. nr 5
z 2001.12.14 (Dz. Urz. GUS Nr 12,
poz. 76), z. nr 16 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 78), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1)

17

17

1998.11.26

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 129)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 17 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 79), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1)
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Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 3 stycznia 2005 r. (dok.)
Lp.

Nr

Data

Tytuł

Oznaczenie obowiązujących aktów
zmieniających

1998 r. (dok.)
18

18

1998.11.27

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz.
Statystycznego w Białymstoku (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 130) Nr 1, poz. 2), z. nr 18 z
(Dz. Urz. GUS Nr 12,
z. nr 1 z 2003.01.10 (Dz.
Nr 1, poz. 1)

Urz. GUS
2002.11.05
poz. 80),
Urz. GUS

19

19

1998.11.27

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Statystycznego w Zielonej Górze (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 131) Nr 1, poz. 2), z. nr 5 z 2001.12.14
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 76),
z. nr 19 z 2002.11.05 (Dz. Urz. GUS
Nr 12, poz. 81), z. nr 1 z 2003.01.10
(Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 1), z. nr 9
z 2004.12.20 (Dz. Urz. GUS Nr 12,
poz. 64)

20

20

1998.11.30

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Katowicach (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 132)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 4 z 2000.02.16
(Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 19), z. nr 5
z 2001.12.14 (Dz. Urz. GUS Nr 12,
poz. 76), z. nr 20 z 2002.11.05 (Dz. Urz.
GUS Nr 12, poz. 82), z. nr 1
z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1)

1999 r.
21

6

1999.11.15

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Central- z. nr 6 z 2000.04.20 (Dz. Urz. GUS
nego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie (Dz. Urz. Nr 5, poz. 52), z. nr 2 z 2002.07.22
GUS Nr 11, poz. 106)
(Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 40), z. nr 26
z 2002.12.20 (Dz. Urz. GUS Nr 13,
poz. 96), z. nr 4 z 2004.02.24 (Dz.
Urz. GUS Nr 2, poz. 9)

22

7

1999.12.15

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkoleń Informatycznych
Statystyki (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 119)

obowiązuje do dnia 30 kwietnia
2005 r. w związku z zarządzeniem
nr 10 Prezesa GUS z 2004.12.23
w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleń
Informatycznych Statystyki (Dz. Urz.
GUS Nr 12, poz. 65)

2000 r.
23

7

2000.05.10

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 60)

z. nr 6 z 2004.10.27 (Dz. Urz. GUS
Nr 11, poz. 55)

2001 r.
24

2

2001.03.30

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkolenia Kadr Statystyki
(Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 27)

25

6

2001.12.21

w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 77)

26

7

2001.12.21

w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej
im. Stefana Szulca (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 78)
2004 r.

27

10

2004.12.23

w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleń Informatycznych Statystyki
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 65)

z. nr 1 z 2002.02.20 (Dz. Urz. GUS Nr 2,
poz. 8), obwieszczenie z 2002.02.11
(Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 10),
z. nr 4 z 2002.08.05 (Dz. Urz. GUS
Nr 8, poz. 47), z. nr 21 z 2002.11.15
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 83), z. nr 23
z 2002.12.19 (Dz. Urz. GUS Nr 13,
poz. 93), z. nr 3 z 2003.10.09 (Dz. Urz.
GUS Nr 10, poz. 49), z. nr 5
z 2003.11.12 (Dz. Urz. GUS Nr 11,
poz. 55), z. nr 6 z 2003.11.19 (Dz.
Urz. GUS Nr 11, poz. 56), z. nr 1
z 2004.01.16 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1), z. nr 3 z 2004.02.24 (Dz. Urz.
GUS Nr 2, poz. 8
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych

1. Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
według stanu na dzień 3 stycznia 2005 r., stanowiący
załącznik do obwieszczenia.

2. Zarządzenia wewnętrzne nieobjęte wykazem utraciły
moc.
Prezes Tadeusz Toczyński

Załącznik do obwieszczenia Prezesa
GUS z dnia 24 stycznia 2005 r.

Wykaz zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
według stanu na dzień 3 stycznia 2005 r.
Lp.

Nr

Data

Tytuł

Uwagi

1996 r.
1

12

1996.04.30

w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
1997 r.

2

2

1997.01.14

w sprawie Komitetu Redakcyjnego

zm. z. wewn. nr 8 z 1997.04.29,
z. wewn. nr 15 z 2002.08.06, z. wewn.
nr 15 z 2004.10.12

3

23

1997.12.29

w sprawie ustalenia składu Komisji Programowo-Metodologicznej

zm. z. wewn. nr 1 z 2002.01.15, z.
wewn. nr 1 z 2004.01.07

2000 r.
4

12

2000.08.12

w sprawie miesięcznika ,,Wiadomości Statystyczne’’

zm. z. wewn. nr 4 z 2003.05.22

2001 r.
5

7

2001.03.30

w sprawie Konwentu Dyrektorów

zm. z. wewn. nr 9 z 2003.09.15,
z. wewn. nr 11 z 2004.06.14, z. wewn.
nr 14 z 2004.09.10

6

10

2001.06.21

w sprawie wprowadzenia do stosowania Zasad i procedur postępowania z danymi statystycznymi

zm. z. wewn. nr 13 z 2002.07.26, z.
wewn. nr 19 z 2002.10.29

2002 r.
7

4

2002.02.12

w sprawie planu kont dla jednostek organizacyjnych statystyki
publicznej

zm. z. wewn. nr 2 z 2004.01.07

8

5

2002.02.20

w sprawie powołania Zespołu do spraw metodologii badań statystycznych produkcji i cen producentów

zm. z. wewn. nr 6 z 2002.02.28

9

7

2002.04.10

w sprawie opisu metodologicznego podstawowych wielkości
i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego

10

8

2002.05.07

w sprawie prac Komisji do spraw ochrony tajemnicy statystycznej w zakresie udostępniania danych statystycznych

11

9

2002.05.14

w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników strukturalnych
i wskaźników krótkookresowych oraz wdrożenia procedur wyrównania sezonowego

12

10

2002.06.08

w sprawie powołania Zespołu do spraw przeorganizowania
badań ,,SP — Roczna ankieta przedsiębiorstwa’’ i ,,SP-3 — Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw’’

13

11

2002.06.03

w sprawie regulaminu wykonywania kontroli finansowej w jednostkach służb statystyki publicznej
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Wykaz zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
według stanu na dzień 3 stycznia 2005 r. (dok.)
Lp.

Nr

Data

Tytuł

Uwagi

2003 r.
14

1

2003.03.31

w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników statystycznych charakteryzujących stan i rozwój społeczeństwa informacyjnego

15

11

2003.11.03

w sprawie prowadzenia kontroli jednostek służb statystyki
publicznej
2004 r.

16

5

2004.02.27

w sprawie ustalenia kompetencji członków Kierownictwa GUS

17

7

2004.04.23

w sprawie ograniczenia palenia tytoniu

18

10

2004.06.03

w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Sektora
Instytucji Rządowych i Samorządowych

19

16

2004.12.01

w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Sektora
Zagranica dla potrzeb rachunków narodowych i bilansu płatniczego

20

18

2004.12.14

w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji zasad
planowania, ewidencji i rozliczania kosztów prac statystycznych
w Głównym Urzędzie Statystycznym

21

19

2004.12.31

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie planowania, ewidencji i rozliczania kosztów prac statystycznych

zm. z. wewn. nr 8 z 2004.04.23, z.
wewn. nr 11 z 2004.06.14

9
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2004 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 przedsię1)

biorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2004 r.
wyniosło 2744,49 zł.
Prezes Tadeusz Toczyński

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,
Nr 229, poz. 2276 oraz 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.

10
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia terminu sporządzenia w 2005 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w związku
z tematem 1.45.06(113) ,,Okresowe oceny stanu upraw’’
Programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2005, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U.
Nr 195, poz. 2004 i Nr 283, poz. 2817) oraz w powiązaniu
z przebiegiem warunków wegetacji wyznaczających ter-

miny agrotechniczne, podmioty zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania na formularzu R-04 — o stanie
upraw rolnych według oceny wiosennej w dniu
29 kwietnia br. i przekazania go do dnia 5 maja 2005 r. do
urzędu statystycznego w województwie, na którego terenie ma siedzibę adresat obowiązku sprawozdawczego.
Prezes wz. Tadeusz Janusiewicz
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych

1. Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą
jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi),
towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad
określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.
2. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego
grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu
lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według:
— Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
— Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
— Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),
— Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
— Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do
Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176
Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania
wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.
Powyższe nie dotyczy ustalenia grupowania rodzaju
działalności według PKD dla potrzeb krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
którego dokonuje urząd statystyczny właściwy dla siedziby podmiotu.
3. Organy administracji publicznej oraz organy prowadzące urzędowe rejestry kierują zapytania do Urzędu

Statystycznego w Łodzi, zaś odpowiedzi udziela Główny
Urząd Statystyczny.
4. W przypadkach uzasadnionych skomplikowanym
charakterem problemu, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego — w porozumieniu z właściwymi ministrami lub
na ich wniosek — wydaje interpretacje standardów
klasyfikacyjnych stosowanych w statystyce, ewidencji
i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych
rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, wymienionych w ust. 2, w formie komunikatów,
ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym GUS.
5. Za czynności przygotowania informacji na wniosek
zainteresowanego podmiotu Urząd Statystyczny w Łodzi
pobiera opłatę w wysokości określonej odrębnie.
6. Sprawy kierowane do Prezesa GUS przez zainteresowane podmioty wymagające dodatkowych wyjaśnień,
w tym wnioski o zmianę lub uzupełnienie informacji
otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Łodzi, są prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, odpowiednio
przez Sekretariat Prezesa i Departament Koordynacji
i Organizacji Badań.
7. Z dniem 31 marca 2005 r. traci aktualność komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii
interpretacyjnych według obowiązujących standardów
klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 9, poz. 89, z późn.
zm.).
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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