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ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 31 marca 2005 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, stanowią-
cym załącznik do zarządzenia nr 13 Prezesa Głównego

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.



Dziennik Urzędowy Nr 4
Głównego Urzędu Statystycznego —20— Poz. 23

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) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Kielcach, 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 statystycz-
nych, w tym spisów powszechnych,

3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych do badań statystycznych prowa-
dzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statys-
tycznego,

4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych statystycznych do badań prowa-
dzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa
świętokrzyskiego samodzielnie lub wspólnie z or-
ganami 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 sta-
tystyki 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 świętokrzy-
skiego w zakresie tworzenia i wykorzystania dla
potrzeb statystyki danych administracyjnych,

8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych
informacji statystycznych uzyskanych w badaniach
statystycznych statystyki publicznej, w tym podsta-
wowych wielkości i wskaźników,

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

10) przedstawianie Wojewodzie Świętokrzyskiemu i or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego z ob-
szaru województwa świętokrzyskiego informacji
statystycznych w zakresie, terminach i w formach
określonych w programie 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 świętokrzyskiego, 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 indywidual-

nych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejes-
tru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,

e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa świętokrzyskiego da-
nych 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 świętokrzyskiego,

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

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

14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Świę-
tokrzyskim albo organem jednostki samorządu
terytorialnego z obszaru województwa świętokrzys-
kiego, 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 świętokrzyskiego.

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,

2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań staty-
stycznych 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 13;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

,,§ 6

1. Zadaniem Oddziału w Sandomierzu jest realizacja
zadań Urzędu związanych z obsługą obywateli, pod-
miotów i organów jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności:
1) zbieranie, gromadzenie i przechowywanie sprawo-

zdań statystycznych oraz przygotowywanie opraco-
wań do dalszego przetwarzania w Urzędzie według
harmonogramów ustalonych przez dyrektora Urzędu,

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

3) prowadzenie prac organizacyjnych przy spisach
powszechnych 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 naro-
dowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nada-
nym numerze identyfikacyjnym,

7) udostępnianie danych statystycznych (informato-
rium statystyczne),

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 75 oraz z 2003 r.
Nr 1, poz. 1.
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8) prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora
Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

2. Terytorialny zasięg działania Oddziału w San-
domierzu obejmuje powiaty: opatowski, sandomierski
i staszowski.

3. Zadania wymienione w ust. 1 dla powiatów:
buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego,
koneckiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, skarżys-
kiego, starachowickiego, włoszczowskiego i miasta na
prawach powiatu — Kielce wykonują właściwe wy-
działy 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 1 lipca 2005 r.

Prezes Tadeusz Toczyński
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ZARZĄDZENIE NR 7 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie

Na podstawie art. 27 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 Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycz-
nej w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15
listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycz-
nej w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 106, z późn.
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 16a otrzymuje brzmienie:
1) ,,16a) planowanie, organizowanie i prowadzenie szko-

leń informatycznych dla pracowników służb sta-
tystyki publicznej,’’;

2) w § 3:
a) w ust. 1:

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
,,10) Wydział Organizacji i Kadr (K),’’,

— po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
,,10a) Wydział Szkoleń Informatycznych (SI),’’,

b) w ust. 3:
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,,10) Wydziału Organizacji i Kadr
— prowadzenie spraw kadrowych, socjal-

nych i organizacyjnych,’’,
— po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

,,10a) Wydziału Szkoleń Informatycznych
— planowanie, organizowanie i prowadze-

nie szkoleń informatycznych dla pracow-
ników służb statystyki publicznej,’’;

3) w § 9 uchyla się ust. 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 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 5, poz. 52, z 2002 r. Nr 7, poz. 40 i Nr 13, poz. 96
oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 9.

25

ZARZĄDZENIE NR 8 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 kwietnia 2005 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, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 17 Prezesa Głównego

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.
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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) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Warszawie, 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 statystycz-
nych, w tym spisów powszechnych,

3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych do badań statystycznych prowa-
dzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statys-
tycznego,

4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych statystycznych do badań prowa-
dzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa ma-
zowieckiego 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 sta-
tystyki 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 mazowiec-
kiego w zakresie tworzenia i wykorzystania dla
potrzeb statystyki danych administracyjnych,

8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych
informacji 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 Mazowieckiemu i or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego z ob-
szaru województwa mazowieckiego informacji sta-
tystycznych w zakresie, terminach i w formach
określonych w programie 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 mazowieckiego, 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 indywidual-

nych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejest-

ru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,

e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa mazowieckiego 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 mazowieckiego,

12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorial-
nego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach wojewódz-
twa mazowieckiego, objętych zakresem przedmio-
towym rejestru,

13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów
spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczo-
znawców,

14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Mazo-
wieckim albo organem jednostki samorządu teryto-
rialnego, ujętych na ich wniosek, w programie
badań statystycznych,

15) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonale-
nia zawodowego w dziedzinie statystyki na zlecenie
jednostek służb statystyki publicznej,

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

statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie woje-
wództwa mazowieckiego.

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,

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

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

4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki na zlecenie
spoza służb statystyki publicznej.

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4

Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych
specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych wykony-
wanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statys-
tyki publicznej jako całości:
1) prowadzenie prac nad zidentyfikowaniem istnieją-

cych i tworzonych administracyjnych systemów
informacji oraz przygotowywanie propozycji sposo-
bów ich wykorzystania jako źródeł danych statys-
tycznych,

2) współdziałanie z Urzędem Statystycznym w Po-
znaniu w przygotowywaniu metodologii i opraco-
wań w zakresie statystyki dużych miast,

3) współudział w przygotowywaniu metodologii i or-
ganizacji badań w zakresie statystyki zdrowia,

4) współdziałanie z Głównym Urzędem Statystycznym
w zakresie prowadzonych badań próbnych i pilotażo-
wych mających na celu ocenę rozwiązań metodologi-
cznych i organizacyjnych nowych badań statystycz-
nych oraz testowania rozwiązań informatycznych.’’;

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 79 oraz z 2003 r.
Nr 1, poz. 1.
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3) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 15, 16, 18, 19 i 24;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:

,,§ 6

1. Zadania oddziałów, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 13, 17 i 20—23 obejmują w szczególności:
1) zadania związane z obsługą obywateli, podmiotów

i organów jednostek samorządu terytorialnego na
obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania
oddziału, w tym w szczególności:
a) zbieranie sprawozdań statystycznych,
b) przyjmowanie wniosków o rejestrację w krajo-

wym rejestrze urzędowym podmiotów gospodar-
ki narodowej,

c) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb
rejestru terytorialnego i bieżące współdziałanie
w tym zakresie z organami jednostek samorządu
terytorialnego,

d) prace organizacyjne przy spisach powszechnych
i innych badaniach statystycznych o szerokim
zasięgu obserwacji, prowadzone z udziałem rach-
mistrzów statystycznych,

e) współdziałanie z organami jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie ustalania zapotrzebowa-
nia na informacje statystyczne,

f) prowadzenie informatorium oraz udzielanie infor-
macji i udostępnianie danych,

2) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrek-
tora w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

2. Terytorialny zasięg działania oddziałów obejmuje
odpowiednio:
1) Oddział w Ciechanowie — powiaty: ciechanowski,

mławski, płoński, pułtuski i żuromiński,

2) Oddział w Ostrołęce — powiaty: makowski, ostrołęc-
ki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski oraz miasto
na prawach powiatu — Ostrołęka,

3) Oddział w Płocku — powiaty: gostyniński, płocki
i sierpecki oraz miasto na prawach powiatu — Płock,

4) Oddział w Pruszkowie — powiaty: grodziski, prusz-
kowski, sochaczewski i żyrardowski,

5) Oddział w Radomiu — powiaty: białobrzeski, gróje-
cki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydło-
wiecki i zwoleński oraz miasto na prawach powiatu
— Radom,

6) Oddział w Siedlcach — powiaty: garwoliński, łosicki,
miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz miasto
na prawach powiatu — Siedlce.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla
powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, otwoc-
kiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, m.st. War-
szawa i warszawskiego zachodniego wykonują od-
powiednio właściwe wydziały Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu dla danego badania lub grupy
badań może ustalić w regulaminie organizacyjnym
inny niż określony w ust. 2 i 3 terytorialny zasięg
działania oddziałów.’’;

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 ogłoszenia.

Prezes Tadeusz Toczyński

26

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 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 ceny

towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2005 r.
w stosunku do lutego 2005 r. wzrosły o 0,1%.

Prezes Tadeusz Toczyński

27

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2005 r.
w stosunku do IV kwartału 1995 r.

W związku z art. 22 ustawy z dnia 6 marca 1997 r.
o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac
w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub
dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 294) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsump-

cyjnych ogółem w I kwartale 2005 r. w stosunku do IV
kwartału 1995 r. były wyższe o 95,2%.

Prezes Tadeusz Toczyński
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28

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 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 marcu 2005 r.
wyniosło 2480,50 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

29

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2005 r.

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, z 2004 r. Nr 146, poz.
1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187)
ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w pierwszym kwartale 2005 r. wyniosło 2422,91 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

30

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie właściwości oddziałów urzędów statystycznych

W związku z ograniczeniem liczby oddziałów urzędów
statystycznych i w celu usprawnienia obsługi podmiotów
informuje się, że wniosek o wpis do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
może być składany w każdym oddziale urzędu statystycz-
nego województwa, na terenie którego podmiot ma
siedzibę, a w przypadku osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą — miejsce zamieszkania oraz
bezpośrednio w siedzibie urzędu, niezależnie od okreś-
lenia w statucie terytorialnego zakresu zadań poszczegól-
nych oddziałów urzędu statystycznego w tym wojewódz-
twie.

Prezes Tadeusz Toczyński

31

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1))
ogłasza się, iż ceny nakładów inwestycyjnych za cztery

kwartały 2004 r. w stosunku do czterech kwartałów 2003 r.
wzrosły o 2,2%.

Prezes Tadeusz Toczyński

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, Nr 223,
poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, 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 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.
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32

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia terminu sporządzenia w 2005 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa

Główny Urząd Statystyczny informuje, że stosownie do
postanowień 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
z 2005 r. Nr 36, poz. 316) określa się terminy wykonania
obowiązków statystycznych w powiązaniu z przebiegiem
warunków wegetacji wyznaczających terminy agrotech-
niczne i sporządzenia sprawozdań na formularzach ozna-
czonych symbolami:
— R-05 — sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, po-

wierzchni zasiewów i zbiorach według stanu na dzień
30 czerwca,

— R-07 — sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk
trwałych według stanu na dzień 30 czerwca (I pokos)

oraz przekazania ich do dnia:
— 5 lipca 2005 r. na formularzu R-05,
— 5 lipca 2005 r. na formularzu R-07 (I pokos).

Sprawozdania należy przekazać do urzędu statystycz-
nego w województwie, na którego terenie ma siedzibę
podmiot objęty obowiązkiem sprawozdawczym.

Prezes Tadeusz Toczyński

33

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w marcu 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 marcu 2005 r.
wyniosło 2474,38 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
i 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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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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