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59
ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej
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:

cyjnym liczbę stanowisk pracy w terminie do dnia
30 czerwca 2006 r.

§ 1

Tracą moc:
1) zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centralnego Ośrodka
Informatyki Statystycznej w Warszawie (Dz. Urz. GUS
Nr 11, poz. 106),
2) zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 52),
3) zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 40),

Szczegółowy zakres zadań i organizację Centralnego
Ośrodka Informatyki Statystycznej określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2
1. Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej określi organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres
zadań komórek organizacyjnych wraz z opisem stanowisk
pracy oraz tryb pracy, w drodze zarządzenia.
2. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1,
podlega zatwierdzeniu w przepisanym trybie.
3. Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej doprowadzi do zgodności z regulaminem organiza-

1)

§ 3

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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
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4) zarządzenie nr 26 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 13, poz. 96),
5) zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 9),

Poz. 59

6) 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 (Dz. Urz. GUS Nr 4, poz. 25).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Prezes Tadeusz Toczyński

Załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa GUS
z dnia 27 września 2005 r.
STATUT
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ
§ 1
Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej, zwany
dalej ,,COIS’’, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.),
2) niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej
jest Warszawa.
§ 3
1. Podstawowym zadaniem Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej jest zapewnienie obsługi informatycznej służb statystyki publicznej w zakresie gromadzenia,
przetwarzania, opracowywania i udostępniania danych
statystycznych oraz w zakresie planowania i utrzymania
infrastruktury informatycznej.
2. W szczególności do zadań COIS należy:
1) projektowanie, programowanie i utrzymywanie krajowych rejestrów urzędowych REGON i TERYT, operatów tworzonych dla badań statystycznych oraz systemów wymiany danych pomiędzy statystyką publiczną a organami administracji rządowej, w tym systemów wykorzystujących administracyjne źródła danych dla potrzeb statystyki,
2) współpraca z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji
oraz innymi podmiotami, w tym w zakresie standaryzacji systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania i rozwiązań technicznych i technologicznych w informatyce,
3) planowanie i organizowanie systemu ochrony danych
statystycznych w zakresie rozwiązań informatycznych,
w tym zgłaszanie wskazanych przez GUS zbiorów
informatycznych zawierających dane osobowe do
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
4) planowanie, projektowanie i programowanie, wdrażanie, eksploatacja i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby GUS, określanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej i planie opracowań statystycznych oraz prowadzenie informatycznej składnicy ogólnopolskich danych statystycznych,
5) utrzymywanie ogólnopolskich baz danych i zbiorów
danych (w tym hurtowni danych statystycznych) oraz
udostępnianie informacji w nich zawartych, według
zasad określonych odrębnie,
6) współpraca z GUS w zakresie systemów metadanych
statystycznych,

7) kalkulacja kosztów badań statystycznych w zakresie
prac informatycznych,
8) planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych z obszaru informatyki i oprogramowania dla jednostek
służb statystyki publicznej,
9) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń
informatycznych dla pracowników służb statystyki
publicznej,
10) prowadzenie prac w zakresie kierunków rozwoju
infrastruktury, technologii i organizacji funkcjonowania systemu teleinformatycznego statystyki oraz wdrażania nowych technologii i metod w zakresie produkcji systemów teleinformatycznych,
11) administrowanie informatyczną siecią rozległą jednostek służb statystyki publicznej, siecią lokalną w gmachu GUS wraz z dostępem do Internetu i pocztą
elektroniczną,
12) udzielanie konsultacji z zakresu informatyki dla jednostek służb statystyki publicznej,
13) serwis techniczny obejmujący urządzenia i systemy
sieci lokalnej i elementów sieci rozległej w gmachu
GUS, serwery oraz stacje robocze z oprogramowaniem, urządzenia pomocnicze, kserograficzne i faksy
(w tym dla jednostek służb statystyki publicznej
zlokalizowanych w gmachu GUS), urządzenia energetyczne i klimatyzacji COIS,
14) prowadzenie zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne,
urządzenia pomocnicze oraz części zamienne do
sprzętu informatycznego, w tym dla GUS oraz w części zamienne do sprzętu informatycznego dla innych
jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych
w gmachu GUS.
§ 4
1. W skład COIS wchodzą:
1) Wydział Organizacji i Nadzoru,
2) Wydział Systemów Statystycznych,
3) Wydział Rejestrów i Źródeł Administracyjnych,
4) Wydział Baz Danych,
5) Wydział Rozwoju i Utrzymania Zasobów,
6) Wydział Administrowania Systemami,
7) Wydział Serwisu Technicznego,
8) Wydział Szkoleń Informatycznych,
9) Wydział Spraw Pracowniczych,
10) Wydział Ekonomiczny,
11) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
12) Zakład w Radomiu,
13) Zakład w Łodzi.
2. Do realizacji zadań o charakterze stałym lub doraźnym powoływane są komisje, zespoły i grupy robocze.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań
komórek organizacyjnych wraz z opisem stanowisk pracy
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oraz tryb pracy określa dyrektor COIS, w drodze zarządzenia, w regulaminie organizacyjnym i przedstawi do
zatwierdzenia w przepisanym trybie.

Poz. 59—62
§ 6

Nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki Statystycznej sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5

§ 7

1. Centralnym Ośrodkiem Informatyki Statystycznej
kieruje dyrektor przy pomocy zastępców.
2. Dyrektora i zastępców dyrektora COIS powołuje
i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Dyrektor COIS przy wykonywaniu zadań kieruje się
zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Dyrektor COIS jest uprawniony do ustalania innym
jednostkom służb statystyki publicznej obowiązków i sposobu ich realizacji w zakresie prac projektowo-programowych i infrastruktury informatycznej oraz sieci WAN
i LAN.

COIS używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym
i napisem w otoku ,,Centralny Ośrodek Informatyki
Statystycznej’’.
§ 8
1. Gospodarka finansowa COIS jest prowadzona w formie jednostki budżetowej.
2. Działalność COIS jest finansowana z budżetu państwa
w części 58 — Główny Urząd Statystyczny w dziale 720.
3. Prace wykonywane w formie usług odpłatnych są
finansowane w ramach rachunku dochodów własnych.

60
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 września 2005 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 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 sierpniu 2005 r.
w stosunku do lipca 2005 r. obniżyły się o 0,1%.
Prezes Tadeusz Toczyński

61
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2005 r.
W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 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 sierpniu 2005 r.
wyniosło 2480,56 zł.
Prezes Tadeusz Toczyński

62
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 września 2005 r.
w sprawie ustalenia terminu sporządzenia w 2005 r. sprawozdań 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 i Nr 136, poz. 1146) określa
się terminy wykonania obowiązków statystycznych w powiązaniu z przebiegiem warunków wegetacji wyznaczają-

cych terminy agrotechniczne i sporządzenia sprawozdań
na formularzach oznaczonych symbolami:
— R-05 — sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach według stanu na dzień 21
października,
— R-06 — sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin
pastewnych i pozostałych według użytkowania, według
stanu na dzień 21 października,
— R-07 — sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk
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Poz. 62, 63

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

trwałych według stanu na dzień 21 października
oraz przekazania ich do dnia:
— 25 października 2005 r. na formularzu R-05,
— 25 października 2005 r. na formularzu R-06,
— 25 października 2005 r. na formularzu R-07.

Prezes Tadeusz Toczyński

63
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 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 przed-

1)

siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2005 r.
wyniosło 2476,17 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
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, Nr 85, poz. 727 i Nr 167, poz. 1398.
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