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ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 lutego 2005 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, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 9 Prezesa 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 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Bydgoszczy, zwanego dalej Urzędem, obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje

i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych
prac w formie propozycji do wszystkich wymaga-
nych elementów programu badań statystycznych
statystyki publicznej,

1) 2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych,
w tym spisów powszechnych,

1) 3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowy-
wanie danych do badań statystycznych prowadzonych
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

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, z 2002 r. Nr 12, poz. 71 i Nr 13, poz. 94
oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1.
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1) 4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych statystycznych do badań prowa-
dzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa kujaw-
sko-pomorskiego samodzielnie lub wspólnie z or-
ganami 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 sta-
tystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów
oraz w planie opracowań ustalanym corocznie
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

1) 6) udział w pracach metodologicznych w poszczegól-
nych dziedzinach statystyki i informowanie o meto-
dologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,

1) 7) współdziałanie z organami administracji publicznej
działającymi na obszarze województwa kujawsko-
-pomorskiego 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 pod-
stawowych wielkości i wskaźników,

1) 9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki
regionalnej i rachunków narodowych,

1) 10) przedstawianie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskie-
mu i organom jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego in-
formacji statystycznych w zakresie, terminach
i w formach określonych w programie badań
statystycznych, o którym mowa w pkt 5,

1) 11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:

1) 11) a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do
rejestru,

1) 11) b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach
i nadawanie numerów identyfikacyjnych,

1) 11) c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze
identyfikacyjnym,

1) 11) d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidual-
nych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejest-
ru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,

1) 11) e) przekazywanie organom administracji publicz-
nej, organom prowadzącym inne urzędowe
rejestry danych z rejestru REGON, współpraca
z tymi organami w aktualizacji rejestru,

1) 11) f) udostępnianie danych z rejestru REGON o pod-
miotach mających siedzibę na obszarze woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego,

1) 12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorial-
nego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie kujawsko-pomorskim, powiatach
i gminach województwa objętych zakresem przed-
miotowym rejestru,

1) 13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów
spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznaw-
ców,

1) 14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Kujaw-
sko-Pomorskim 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 na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

1) 2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powoła-
nej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspoma-

gających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,

1) 2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań sta-
tystycznych statystyki publicznej,

1) 3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz
nieobjętych programem badań statystycznych,

1) 4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonale-
nia zawodowego w dziedzinie statystyki.

1) 3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza
statutowymi obowiązkami Urzędu.’’;

2) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 15;
3) w § 6:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
,,Oddziały wymienione w § 5 ust. 1 pkt 16, 17 i 19

wykonują następujące zadania:’’,
1) b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Terytorialny zasięg działania oddziałów, o któ-
rych mowa w ust. 1, obejmuje:

1)b) 1) Oddział w Inowrocławiu — powiaty: inowrocław-
ski, mogileński i żniński,

1)b) 2) Oddział w Toruniu — miasta na prawach powiatu
— Grudziądz i Toruń oraz powiaty: brodnicki,
chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, to-
ruński i wąbrzeski,

1)b) 3) Oddział we Włocławku — miasto na prawach
powiatu — Włocławek oraz powiaty: aleksan-
drowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włoc-
ławski.’’,

1) c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zadania oddziałów na terenie miasta na

prawach powiatu — Bydgoszcz oraz powiatów
bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckie-
go i tucholskiego realizują właściwe wydziały Urzę-
du.’’;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi

Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy dwóch
zastępców.’’;

5) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych

w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku
dochodów własnych.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.,
z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

Prezes Tadeusz Toczyński
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ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Opolu

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 Opolu, stanowią-
cym załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Opolu (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 109,
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Opolu, zwanego dalej ,,Urzędem‘‘, obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje

i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych
prac w formie propozycji do wszystkich wymaga-
nych elementów programu badań statystycznych
statystyki publicznej,

2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych,
w tym spisów powszechnych,

3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych do badań statystycznych prowadzo-
nych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych statystycznych do badań prowadzo-
nych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb wojewó-
dztwa, powiatów i gmin województwa opolskiego
samodzielnie lub wspólnie z organami administracji
publicznej działającymi na obszarze województwa,

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 staty-
styki publicznej przyjętym przez Radę Ministrów
oraz w planie opracowań ustalanym corocznie przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

6) udział w pracach metodologicznych w poszczegól-
nych dziedzinach statystyki i informowanie o meto-
dologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,

7) współdziałanie z organami administracji publicznej
działającymi na obszarze województwa opolskiego
w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb
statystyki danych administracyjnych,

8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych in-
formacji statystycznych uzyskanych w badaniach
statystycznych statystyki publicznej, w tym pod-
stawowych wielkości i wskaźników,

9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki
regionalnej i rachunków narodowych,

10) przedstawianie Wojewodzie Opolskiemu i organom
jednostek samorządu terytorialnego z obszaru woje-

wództwa opolskiego informacji statystycznych w za-
kresie, terminach i w formach określonych w pro-
gramie badań statystycznych, o którym mowa w pkt 5,

11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa opolskiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do

rejestru,
b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach

i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze

identyfikacyjnym,
d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych

gospodarstw rolnych i aktualizacji tych wykazów,
wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współ-
działanie z gminami w pracach aktualizacyjnych,

e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa opolskiego, danych
z rejestru REGON, współpraca z tymi organami
w aktualizacji rejestru,

f) udostępnianie danych z rejestru REGON o pod-
miotach mających siedzibę na obszarze woje-
wództwa opolskiego,

12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorial-
nego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach województwa
opolskiego objętych zakresem przedmiotów z rejestru,

13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spiso-
wych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,

14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Opol-
skim albo organem jednostki samorządu terytorial-
nego z obszaru województwa opolskiego, ujętych
na ich wniosek w programie badań statystycznych,

15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb

statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie woje-
wództwa opolskiego.

2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powoła-
nej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomaga-

jących inne systemy informacyjne administracji pub-
licznej,

2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań statys-
tycznych statystyki publicznej,

3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nie-
objętych programem badań statystycznych,

4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki.

3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza
statutowymi obowiązkami Urzędu.’’;

2) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 15;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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, z 2002 r. Nr 12, poz. 69 oraz z 2003 r.
Nr 1, poz. 1.
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3) ,,§ 6

1. Zadaniem Oddziału w Prudniku jest:
1) zbieranie, gromadzenie i przechowywanie sprawozdań

statystycznych oraz przygotowywanie opracowań do
dalszego przetwarzania w Urzędzie według harmono-
gramów ustalonych przez dyrektora Urzędu,

2) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb rejest-
ru terytorialnego i bieżące współdziałanie w tym
zakresie z organami jednostek samorządu terytorial-
nego,

3) prowadzenie prac organizacyjnych przy spisach po-
wszechnych i innych badaniach statystycznych,

4) organizowanie współdziałania z organami jednostek
samorządu terytorialnego,

5) pełnienie funkcji koordynatora zadań wymagających
współpracy z gminami,

6) przyjmowanie wniosków o rejestrację w krajowym
rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodo-
wej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nada-
nym numerze identyfikacyjnym,

7) udostępnianie danych statystycznych (informatorium
statystyczne),

8) prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora
Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

2. Terytorialny zasięg działania Oddziału w Prudniku
obejmuje powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski,
nyski i prudnicki.

3. Zadania wymienione w ust. 1 dla powiatów:
brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłows-
kiego, oleskiego, opolskiego, strzeleckiego oraz dla
miasta na prawach powiatu — Opole wykonują właś-
ciwe wydziały Urzędu.’’;

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.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Tadeusz Toczyński

14

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2005 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 według

wstępnych danych ceny towarów i usług konsumpcyjnych
w styczniu 2005 r. w stosunku do grudnia 2004 r. wzrosły
o 0,1%.

Prezes Tadeusz Toczyński
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2005 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypos-
politej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277,
poz. 2742) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wyna-

grodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2005 r.
wyniosło 2385,39 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2005 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 przedsię-

biorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2005 r.
wyniosło 2384,90 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

1) 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.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2004 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, poz. 1115 oraz z 2004 r. Nr 213,

poz. 2157) ogłasza się, że cena 1 m2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2004 r.
wyniosła 2195 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2004 r.

Na podstawie § 12 ust. 6 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań
dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udzia-
le tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 719, z późn. zm.1))

ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej
w IV kwartale 2004 r. w stosunku do III kwartału 2004 r.
wzrosły o 0,4%.

Prezes Tadeusz Toczyński

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1234 i Nr 154, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 86,
poz. 803.
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WARUNKI PRENUMERATY

DZIENNIK URZĘDOWY GUS — ukazuje się w 12 numerach oraz skorowidz

Prenumerata roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 65,00 zł+koszty przesyłki, cena egzemplarza 5,00 zł.

Prenumeratę na periodyki GUS przyjmują:

q odpowiednie urzędy statystyczne w województwach;

q KOLPORTER S.A., ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, tel. (041) 367-82-02, 03, 367-88-88, fax (041) 345-15-71, infolinia 0-801-205-555
SEKCJA DYSTRYBUCJI DZIAŁU ADMINISTRACJI WYDAWNICTW, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin Mościska, tel. (022) 355-05-65 do 66, fax (022)

355-05-67, 68;

q GARMOND PRESS S.A., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, tel./fax (022) 836-69-21;

q ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH (bez Dziennika Urzędowego GUS).

Prenumeratę roczną wyłącznie na miesięcznik WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE oraz na DZIENNIK URZĘDOWY GUS przyjmują również oddziały
RUCH S.A. na terenie kraju.
Zbiory Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu:
— w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Centralnym Informatorium Statystycznym oraz w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej

im. Stefana Szulca,
— w siedzibach urzędów statystycznych
w godzinach pracy.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ ,,RUCH’’ S.A.

Prenumerata krajowa:
wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe ,,RUCH’’ S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerującego. Termin
przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
W Internecie http://www.prenumerata.ruch.com.pl

Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę:
a) na WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE: do 05.12 — na I kwartał roku następnego lub na cały rok następny, do 05.03 — na II kwartał roku

bieżącego, do 05.06 — na III kwartał roku bieżącego, do 05.09 — na IV kwartał roku bieżącego;
b) na DZIENNIK URZĘDOWY GUS — do 05.12 na rok następny.
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