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ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

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

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 Olsztynie, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Olsztynie (Dz. Urz. GUS Nr 16,

poz. 108, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

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

i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych

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 2001 r. Nr 12, poz. 76, z 2002 r. Nr 12,
poz. 68 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 11, poz. 54.
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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
warmińsko-mazurskiego samodzielnie lub wspólnie
z organami administracji publicznej,

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 warmińsko-
-mazurskiego 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 Warmińsko-Mazurskie-
mu i organom administracji rządowej oraz or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego infor-
macji statystycznych w zakresie, terminach i for-
mach określonych w programie badań statystycz-
nych, 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 warmińsko-mazurskiego, 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 danych z rejestru REGON or-
ganom administracji publicznej, organom pro-
wadzącym inne urzędowe rejestry na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, współ-
praca z tymi organami w aktualizacji rejestru,

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

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 warmińsko-mazurskiego, objętych zakresem
przedmiotowym rejestru,

13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spi-
sowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,

14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą War-
mińsko-Mazurskim albo organem jednostki samo-
rządu terytorialnego z obszaru województwa war-
mińsko-mazurskiego, 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 warmińsko-mazurskiego.

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.

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

2) w § 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
,,10) obsługa poligraficzna Urzędów Statystycznych

w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie.’’;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Koordynacji i Organizacji Badań,
2) Wydział Rejestrów,
3) Wydział Analiz,
4) Wydział Udostępniania Informacji,
5) Wydział Statystyki Gospodarczej,
6) Wydział Statystyki Społecznej,
7) Wydział Badań Ankietowych,
8) Ośrodek Badań Ekonomiczno-Rolniczych i Infra-

struktury Wsi,
9) Ośrodek Projektowania i Baz Danych,

10) Ośrodek Statystyki Transportu Drogowego,
11) Wydział Kadr i Szkolenia,
12) Wydział Ekonomiczny,
13) Wydział Administracyjny,
14) Wydział Poligraficzny,
15) Oddział w Elblągu,
16) Oddział w Ełku,
17) Oddział w Kętrzynie.’’;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

,,§ 6

1. Zadaniem Oddziałów w Elblągu, Ełku i Kętrzynie
jest obsługa obywateli, podmiotów gospodarki narodo-
wej i organów jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie:
1) zbierania, gromadzenia i przechowywania sprawo-

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

2) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb reje-
stru 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-
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dowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nada-
nym numerze identyfikacyjnym,

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

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

2. Terytorialny zasięg działania oddziałów, o których
mowa w ust. 1, obejmuje obszar:
1) Oddział w Elblągu — powiatów: braniewskiego,

działdowskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, nowo-
miejskiego i miasta na prawach powiatu — Elbląg,

2) Oddział w Ełku — powiatów: ełckiego, giżyckiego,
gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego,

3) Oddział w Kętrzynie — powiatów: bartoszyckiego,
kętrzyńskiego i mrągowskiego.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, dla terenu
powiatów: iławskiego, nidzickiego, olsztyńskiego,
ostródzkiego oraz szczycieńskiego i miasta na prawach
powiatu — Olsztyn wykonują właściwe wydziały Urzę-
du.’’;

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 lipca 2005 r.

Prezes Tadeusz Toczyński
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ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 5 maja 2005 r.

w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej

Na podstawie art. 26 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. Naukowa Rada Statystyczna, zwana dalej ,,Radą’’,
działa przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego
jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodolo-
gii badań statystycznych.

2. W szczególności do zadań Rady należy opiniowanie
i rekomendowanie prac metodologicznych zapewniają-
cych doskonalenie systemu badań statystycznych.

§ 2

1. Członków Rady powołuje Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego spośród przedstawicieli nauki, a w szcze-
gólności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.

2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od pierwszego
posiedzenia plenarnego.

4. Na kadencję 2005—2008 do składu Rady powołani
zostają:
1) dr hab. Elżbieta Adamowicz,
2) dr Piotr Boguszewski,
3) dr hab. Czesław Bracha,
4) prof. dr hab. Bogusław Fiedor,
5) prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak,
6) prof. dr hab. Brunon Górecki,
7) prof. dr hab. Janina Jóźwiak,
8) prof. dr hab. Stanisław M. Kot,
9) prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor,

10) prof. dr hab. Elżbieta I. Kotowska,
11) prof. dr hab. Adam Kurzynowski,
12) prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski,
13) dr Tomasz Łyziak,
14) prof. dr hab. Jacek Osiewalski,
15) dr hab. Magdalena Osińska,
16) prof. dr hab. Emil Panek,
17) prof. dr hab. Tomasz Panek,
18) dr hab. Mariusz Plich,

19) dr hab. Krystyna Pruska,
20) prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz,
21) prof. dr hab. Wiesław Sadowski,
22) prof. dr hab. Jacek Szlachta,
23) dr hab. Krystyna Strzała,
24) prof. dr hab. Urszula Sztanderska,
25) prof. dr hab. Waldemar Tarczyński,
26) dr hab. Tomasz Tokarski,
27) prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz,
28) prof. dr hab. Tadeusz Walczak,
29) prof. dr hab. Aleksander Welfe,
30) prof. dr hab. Władysław Welfe,
31) dr Andrzej Wernik,
32) prof. dr hab. Zofia Wysokińska,
33) dr Bohdan Wyżnikiewicz,
34) prof. dr hab. Józef Zegar,
35) prof. dr hab. Aleksander Zeliaś,
36) prof. dr hab. Leszek Zienkowski.

§ 3

1. W posiedzeniach Rady stale uczestniczy Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane, z głosem
doradczym, inne osoby.

§ 4

1. Rada podejmuje działania w sprawach objętych jej
zadaniami na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statys-
tycznego lub z własnej inicjatywy.

2. Rada wyraża swe stanowisko w formie opinii,
wniosków, ekspertyz i recenzji.

§ 5

1. Główny Urząd Statystyczny kieruje się opinią Rady
w konkretnych sprawach oraz zalecanymi przez Radę
kierunkami prac.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego informuje
Radę o sposobie wykorzystania jej opinii, wniosków
i ekspertyz oraz recenzji.

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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§ 6

1. Rada działa na podstawie przyjętego przez Radę na
każdy rok planu prac.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zgłasza
propozycje do projektu planu prac Rady.

§ 7

1. Przewodniczący Rady:
1) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom,
2) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zadania sekretarza Rady określa przewodniczący.

§ 8

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący co naj-
mniej 2 razy w ciągu roku.

2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie
Rady na wniosek:
1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
2) co najmniej połowy członków Rady.

§ 9

1. Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tworzyć stałe
lub doraźne zespoły problemowe.

2. Przewodniczący Rady wyznacza przewodniczącego
i sekretarza zespołu.

§ 10

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Sek-
retariat Prezesa.

§ 11

Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są
przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Tadeusz Toczyński
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ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 maja 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, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w spra-
wie 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1) 1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
we Wrocławiu, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:

1) 1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje
i analizy statystyczne oraz przedkładanie wyników
tych prac w formie propozycji do wszystkich
wymaganych elementów programu badań statys-
tycznych statystyki publicznej,

1) 2) organizowanie i prowadzenie badań statystycz-
nych, w tym spisów powszechnych,

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

1) 4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych statystycznych do badań prowa-
dzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb

województwa, powiatów i gmin województwa
dolnośląskiego, samodzielnie lub wspólnie z or-
ganami administracji publicznej działającymi na
obszarze województwa,

1) 5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych
danych oraz wynikowych informacji statystycz-
nych 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 Statys-
tycznego,

1) 6) udział w pracach metodologicznych w poszczegól-
nych dziedzinach statystyki i informowanie o me-
todologii i zakresie badań prowadzonych w ra-
mach statystyki publicznej,

1) 7) współdziałanie z organami administracji publicz-
nej działającymi na obszarze województwa dolno-
śląskiego 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 statys-
tyki regionalnej i rachunków narodowych,

1) 10) przedstawianie Wojewodzie Dolnośląskiemu i or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego z ob-
szaru województwa dolnośląskiego informacji sta-
tystycznych w zakresie, terminach i w formach
określonych w programie badań statystycznych
statystyki publicznej, o którym mowa w pkt 5,

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. 74, z 2003 r. Nr 1,
poz. 1 i Nr 9, poz. 45 oraz z 2005 r. Nr 1, poz. 1.
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1) 11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa dolnośląskiego, 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 publicznej
i 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 dolnośląskiego,

1) 12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału teryto-
rialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach województ-
wa dolnośląskiego, objętych zakresem przedmioto-
wym rejestru,

1) 13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów
spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczozna-
wców,

1) 14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Dol-
nośląskim albo organem jednostki samorządu tery-
torialnego, ujętych na ich wniosek w programie
badań statystycznych statystyki publicznej,

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

statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego.

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
nieobjętych programem badań statystycznych staty-
styki publicznej,

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

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 statys-
tyki, wykonywanych w ramach prac prowadzonych na
rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) prowadzenie prac metodologicznych w zakresie

rozwoju statystyki regionalnej, w szczególności
rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje sta-
tystyczne w układach terytorialnych,

2) przygotowywanie propozycji do projektów progra-
mu badań statystycznych statystyki publicznej
z punktu widzenia zapewnienia informacji dla po-
trzeb organów jednostek samorządu terytorialnego,
w tym gmin i powiatów,

3) współudział w przygotowywaniu przez Główny
Urząd Statystyczny publikacji o charakterze zbior-
czym w przekrojach gmin i powiatów oraz innych
obszarów określonych odrębnie przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego,

4) prowadzenie prac metodologicznych związanych
z rozwojem i doskonaleniem Banku Danych Regio-
nalnych (BDR),

5) koordynowanie prac w zakresie statystyki euro-
regionów,

6) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej
w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczegól-
ności organizowanie wspólnych badań statystycz-
nych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji
o euroregionach ,,Nysa’’, ,,Glacensis’’ i ,,Dobrava’’,

7) opracowywanie metodologii, prowadzenie badań
i przygotowywanie opracowań i publikacji z zakresu
transportu wodnego śródlądowego,

8) współdziałanie z Urzędem Statystycznym w Po-
znaniu w przygotowywaniu metodologii badań
i opracowań w zakresie statystyki dużych miast,

9) obsługa poligraficzna Urzędów Statystycznych
w Opolu, Poznaniu i Zielonej Górze.’’;

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

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

4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
3) ,,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
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 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 kwietniu 2005 r.
w stosunku do marca 2005 r. wzrosły o 0,4%.

Prezes Tadeusz Toczyński
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38

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 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 kwietniu 2005 r.
wyniosło 2471,22 zł.

Prezes wz. Tadeusz Janusiewicz
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2005 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 I kwartał 2005 r.

wyniosła 2505 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

40

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 maja 2005 r.

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

Na podstawie art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 usta-
wy 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 kwietniu 2005 r.
wyniosło 2465,33 zł.

Prezes wz. Tadeusz Janusiewicz

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, 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
oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85, poz. 727.

41

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2005 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



Dziennik Urzędowy Nr 5
Głównego Urzędu Statystycznego —33— Poz. 41

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 I kwartale 2005 r. w stosunku do IV kwartału 2004 r.
wzrosły o 0,4%.

Prezes wz. Tadeusz Janusiewicz

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

CONDITION ON SUBSCRIPTION

1. BIULETYN STATYSTYCZNY — miesięcznik w języku polskim i angielskim

1. Prenumerata roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 240,00 zł+koszty przesyłki, cena egzemplarza 20,00 zł.

2. WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE — miesięcznik

1. Prenumerata: roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 144,00 zł+koszty przesyłki,

kwartalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 36,00 zł+koszty przesyłki, cena egzemplarza 12,00 zł.

3. DZIENNIK URZĘDOWY GUS — ukazuje się w 12 numerach oraz skorowidz

1. 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) 368-36-20 do 25, fax (041) 345-15-71
SEKCJA PRASOWA DZIAŁU ADM. WYDAWNICTW, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin Mościska, tel. (022) 355-05-60 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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