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ZARZĄDZENIE NR 2 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 stycznia 2006 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 spra-
wie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUS Nr 17,
poz. 120, z późn. zm.2)) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio
z działów: ,,Administracja publiczna’’ (jednostki terenowe
podległe naczelnym i centralnym organom administracji
rządowej; spis powszechny i inne), ,,Informatyka’’ (inne
jednostki usług informatycznych).’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2006 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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362.

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,
z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 12.
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ZARZĄDZENIE NR 3 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 25 stycznia 2006 r.

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

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 Białymstoku, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 18 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 1998 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Białymstoku (Dz. Urz. GUS Nr 19,
poz. 130, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Białymstoku, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:

1) 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 opraco-
wywanie danych do badań statystycznych prowa-
dzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego,

1) 4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opraco-
wywanie danych statystycznych do badań prowa-
dzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa pod-
laskiego, 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 staty-
styki 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-

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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 80 oraz z 2003 r.
Nr 1, poz. 1.
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1) 7) dologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,

1) 7) współdziałanie z organami administracji publicznej
działającymi na obszarze województwa podlaskiego
w zakresie tworzenia i wykorzystywania 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 Podlaskiemu i orga-
nom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru
województwa podlaskiego informacji statystycz-
nych w zakresie, terminach i 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 podlaskiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do

rejestru,
11 )a) 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 indywidual-

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

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

11 )a) f) udostępnianie danych z rejestru REGON o pod-
miotach mających siedzibę na obszarze wojewódz-
twa podlaskiego,

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

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

1) 14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Pod-
laskim albo organem jednostki samorządu teryto-
rialnego, 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 woje-
wództwa podlaskiego.

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,

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 statystyki
publicznej,

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

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

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2) ,,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 lutego 2006 r.

Prezes Tadeusz Toczyński
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ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 3 lutego 2006 r.

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

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 Gdańsku, stanowią-
cym załącznik do zarządzenia nr 8 Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie
szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycz-
nego w Gdańsku (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 110, z późn. zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Gdańsku, 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) 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.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 10, poz. 106, z 2001 r. Nr 12, poz. 76,
z 2002 r. Nr 12, poz. 70, z z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 62.
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2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych,
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 po-
morskiego, 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-
stycznych statystyki publicznej, przyjętym przez
Radę Ministrów oraz w planie opracowań ustala-
nym 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 pomor-
skiego w zakresie tworzenia i wykorzystywania 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 Pomorskiemu i or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego z ob-
szaru województwa pomorskiego informacji statys-
tycznych w zakresie, terminach i formach okreś-
lonych w programie badań statystycznych, o któ-
rym mowa w pkt 5,

11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa pomorskiego, 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 reje-
stru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,

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

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 pomorskiego objętych zakresem przedmioto-
wym rejestru,

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

14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Pomor-
skim albo organem jednostki samorządu terytorial-
nego, 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 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,

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 statystyki
publicznej,

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

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

2) 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 marca 2006 r.

Prezes Tadeusz Toczyński
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ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 8 lutego 2006 r.

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

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 Poznaniu, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 15 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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
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Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Dz. Urz. GUS Nr 18,
poz. 127, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Poznaniu, 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 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 wiel-
kopolskiego, 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 sta-
tystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez
Radę Ministrów oraz w planie opracowań statys-
tycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głów-
nego 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 wielkopol-
skiego w zakresie tworzenia i wykorzystywania 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 Wielkopolskiemu i or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego z ob-
szaru województwa wielkopolskiego informacji sta-
tystycznych w zakresie, terminach i formach okreś-
lonych w programie badań statystycznych, o któ-
rym mowa w pkt 5,

1) 11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa wielkopolskiego, 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
na terenie województwa wielkopolskiego da-
nych 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 wojewódz-
twa wielkopolskiego,

1) 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 wielkopolskiego objętych zakresem przedmio-
towym rejestru,

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

1) 14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Wiel-
kopolskim albo organem jednostki samorządu
terytorialnego, ujętych, na ich wniosek, w pro-
gramie badań statystycznych,

1) 15) popularyzacja wiedzy o statystyce,

1) 16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb
statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego.

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) 1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspoma-
gających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,

1) 2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań staty-
stycznych statystyki publicznej,

1) 3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nie-
objętych programem badań statystycznych statys-
tyki publicznej,

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

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

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2) ,,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 marca 2006 r.

Prezes Tadeusz Toczyński

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 77, z 2003 r. Nr 1,
poz. 1 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 7 i Nr 12, poz. 63.
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ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 10 lutego 2006 r.

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

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 Lublinie, stanowią-
cym załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 1998 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Lublinie (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 126,
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Lublinie, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:
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 statystycznych,
w tym spisów powszechnych,

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

1) 4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowy-
wanie danych statystycznych do badań prowadzonych
przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa,
powiatów i gmin województwa lubelskiego, samo-
dzielnie lub wspólnie z organami administracji publicz-
nej 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 staty-
stycznych statystyki publicznej, przyjętym przez
Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycz-
nych 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 lubelskiego
w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb
statystyki danych administracyjnych,

1) 8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych in-
formacji 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 Lubelskiemu i orga-
nom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru
województwa lubelskiego informacji statystycznych
w zakresie, terminach i w formach określonych
w programie badań statystycznych statystyki pub-
licznej, 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 lubelskiego, 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 aktualizacja tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do reje-
stru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,

1) 11) e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa lubelskiego 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 wojewódz-
twa lubelskiego,

1) 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 lubelskiego, objętych zakresem przedmioto-
wym rejestru,

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

1) 14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Lubel-
skim albo organem jednostki samorządu terytorial-
nego, 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 lubelskiego.

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) 1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspoma-
gających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,

1) 2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań staty-
stycznych statystyki publicznej,

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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 76 i Nr 13, poz. 95
oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1.
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1) 3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nie-
objętych programem badań statystycznych statys-
tyki publicznej,

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

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

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powie-

rza obowiązki zastępcy dyrektora.’’;

3) 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 27 lutego 2006 r.

Prezes Tadeusz Toczyński

13

ZARZĄDZENIE NR 7 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2006 r.

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

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 Krakowie, stano-
wiącym załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Krakowie (Dz. Urz. GUS Nr 17,
poz. 121, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Krakowie, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:

1) 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 opraco-
wywanie danych do badań statystycznych prowa-
dzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego,

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

1) 1) określonym każdorazowo w programie badań sta-
tystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez
Radę Ministrów oraz w planie opracowań statys-
tycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głów-
nego 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 małopol-
skiego w zakresie tworzenia i wykorzystywania 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 Małopolskiemu i or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego z ob-
szaru województwa małopolskiego informacji sta-
tystycznych w zakresie, terminach i formach okreś-
lonych w programie badań statystycznych, o któ-
rym mowa w pkt 5,

1) 11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa małopolskiego, 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 reje-
stru i współdziałanie z gminami w pracach aktu-
alizacyjnych,

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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 72 oraz z 2003 r.
Nr 1, poz. 1.
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1)11) e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa małopolskiego 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 wojewódz-
twa małopolskiego,

1) 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 małopolskiego objętych zakresem przedmioto-
wym rejestru,

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

1) 14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Mało-
polskim albo organem jednostki samorządu teryto-
rialnego, 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 woje-
wództwa małopolskiego.

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) 1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspoma-
gających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,

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

1) 3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nie-
objętych programem badań statystycznych statys-
tyki publicznej,

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

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

2) 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 marca 2006 r.

Prezes Tadeusz Toczyński

14

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 2 lutego 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń

1. Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień
31 stycznia 2006 r., stanowiący załącznik do obwiesz-
czenia.

2. Zarządzenia nieobjęte wykazem utraciły moc.

Prezes Tadeusz Toczyński

Załącznik do obwieszczenia Prezesa GUS
z dnia 2 lutego 2006 r.

Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 31 stycznia 2006 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)

z. nr 1 z 2006.01.09 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 1)

3 69 1996.10.23 w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Pro-
gramowo-Metodologicznej (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 143)
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Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r. (cd.)

Lp. Nr Data Tytuł
Oznaczenie obowiązujących aktów

zmieniających

1997 r.

4 9 1997.09.12 w sprawie trybu powoływania ankieterów statystycznych, rze-
czoznawców 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), z. nr 3
z 2005-01-24 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 3)

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), z. nr 9 z 2005-04-27
(Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 34)

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), z. nr 5 z 2005-02-18 (Dz. Urz.
GUS Nr 2, poz.13)

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), z. nr 4
z 2005.02.09 (Dz. Urz. GUS Nr 2,
poz. 12), z. nr 2 z 2006.01.20 (Dz.
Urz. GUS Nr 2, poz. 8)

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)
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Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r. (cd.)

Lp. Nr Data Tytuł
Oznaczenie obowiązujących aktów

zmieniających

1998 r. (dok.)

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), z. nr 1
z 2005.01.18 (Dz. Urz. GUS Nr 1,
poz. 1), z. nr 11 z 2005.05.18 (Dz.
Urz. GUS Nr 5, poz. 36)

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), z. nr 6 z 2005.03.31 (Dz. Urz.
GUS Nr 4, poz. 23)

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), z. nr 2 z 2005.01.24 (Dz. Urz.
GUS Nr 1, poz. 2)

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), z. nr 8 z 2005.04.21 (Dz. Urz.
GUS Nr 4, poz. 25)

18 18 1998.11.27 w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Białymstoku (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 130)

z. nr 2 z 2000.01.19 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 2), z. nr 18 z 2002.11.05
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 80),
z. nr 1 z 2003.01.10 (Dz. Urz. GUS
Nr 1, poz. 1), z. nr 3 z 2006.01.25
(Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 9)

19 19 1998.11.27 w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu
Statystycznego w Zielonej Górze (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 131)

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 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), z. nr 12 z 2005.06.10
(Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 42)
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Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r. (dok.)

Lp. Nr Data Tytuł
Oznaczenie obowiązujących aktów

zmieniających

2000 r.

21 7 2000.05.10 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej dla jedno-
stek 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.

22 2 2001.03.30 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkolenia Kadr Statystyki
(Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 27)

23 6 2001.12.21 w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Sta-
tystycznego (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 77)

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), z. nr 13
z 2005.08.29 (Dz. Urz. GUS Nr 8,
poz. 52)

24 7 2001.12.21 w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej
im. Stefana Szulca (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 78)

2004 r.

25 10 2004.12.23 w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleń Informatycznych Statystyki
(Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 65)

2005 r.

26 10 2005.05.05 w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej
(Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 35)

27 14 2005.09.27 w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Central-
nego Ośrodka Informatyki Statystycznej (Dz. Urz. GUS Nr 9,
poz. 59)

15

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 2 lutego 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych

1. Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń we-
wnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r., stanowiący
załącznik do obwieszczenia.

2. Zarządzenia wewnętrzne nieobjęte wykazem utraciły
moc.

Prezes Tadeusz Toczyński
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa GUS
z dnia 2 lutego 2006 r.

Wykaz zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.

Lp. Nr Data Tytuł Uwagi

1996 r.

1 12 1996.04.30 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

1997 r.

2 23 1997.12.29 w sprawie ustalenia składu Komisji Programowo-Metodologi-
cznej

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

2001 r.

3 10 2001.06.21 w sprawie wprowadzenia do stosowania Zasad i procedur po-
stępowania z danymi statystycznymi

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

2002 r.

4 4 2002.02.12 w sprawie planu kont dla jednostek organizacyjnych statystyki
publicznej

zm. z. wewn. nr 2 z 2004.01.07, z.
wewn. nr 4 z 2005.03.15, z. wewn. nr
15 z 2005.09.05

5 5 2002.02.20 w sprawie powołania Zespołu do spraw metodologii badań sta-
tystycznych produkcji i cen producentów

zm. z. wewn. nr 6 z 2002.02.28

6 7 2002.04.10 w sprawie opisu metodologicznego podstawowych wielkości
i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego

7 8 2002.05.07 w sprawie prac Komisji do spraw ochrony tajemnicy staty-
stycznej w zakresie udostępniania danych statystycznych

8 9 2002.05.14 w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników strukturalnych
i wskaźników krótkookresowych oraz wdrożenia procedur wy-
równania sezonowego

9 10 2002.06.08 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeorganizowania
badań ,,SP — Roczna ankieta przedsiębiorstwa’’ i ,,SP-3 — Spra-
wozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw’’

10 11 2002.06.03 w sprawie regulaminu wykonywania kontroli finansowej w jedno-
stkach służb statystyki publicznej

zm. z. wewn. nr 1 z 2005.01.10

2003 r.

11 1 2003.03.31 w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników statystycz-
nych charakteryzujących stan i rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego

12 11 2003.11.03 w sprawie prowadzenia kontroli jednostek służb statystyki pub-
licznej

2004 r.

13 5 2004.02.27 w sprawie ustalenia kompetencji członków kierownictwa GUS zm. z. wewn. nr 8 z 2004.04.23

14 7 2004.04.23 w sprawie ograniczenia palenia tytoniu

15 10 2004.06.03 w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Sektora In-
stytucji Rządowych i Samorządowych

16 16 2004.12.01 w sprawie powołania Zespołu do spraw statystyki sektora zagra-
nica dla potrzeb rachunków narodowych i bilansu płatniczego
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Wykaz zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r. (dok.)

Lp. Nr Data Tytuł Uwagi

2005 r.

17 2 2005.02.03 w sprawie powołania Zespołu do spraw modyfikacji funkcjo-
nowania Banku Danych Regionalnych

zm. z. wewn. nr 2 z 2006.01.23

18 3 2005.02.07 w sprawie powołania Zespołu do przygotowania zasad zleca-
nia i procedur odbioru systemów przetwarzania danych sta-
tystycznych oraz ustalenia obowiązkowej zawartości dokumen-
tów związanych z tym procesem

19 5 2005.03.21 w sprawie prac przygotowawczych do opracowania publikacji
dotyczącej historii organizacji i tworzenia statystyki w Polsce

20 6 2005.04.04 w sprawie Konwentu Dyrektorów zm. z. wewn. nr 16 z 2005.09.05,
z. wewn. nr 17 z 2005.09.15

21 7 2005.04.21 w sprawie logo i blankietów urzędowych

22 8 2005.05.02 w sprawie powołania Zespołu do przygotowania propozycji uak-
tualnienia ,,Zasad i procedur postępowania z danymi staty-
stycznymi’’

23 9 2005.05.31 w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji (modyfikacji)
i aktualizacji oraz opracowania założeń do nowych modułów
zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami
SOFTUS

zm. z. wewn. nr 29 z 2005.12.28

24 10 2005.06.06 w sprawie powołania Zespołu do spraw statystyki dochodów
z pracy rezydentów i nierezydentów

25 11 2005.06.24 w sprawie Komitetu Redakcyjnego

26 12 2005.07.07 w sprawie powołania Zespołów: do spraw przygotowania
i wdrożenia w badaniach statystycznych statystyki publicznej
klasyfikacji działalności oraz klasyfikacji wyrobów i usług oraz do
spraw metodologii przeliczenia danych statystycznych wynika-
jących ze zmian klasyfikacji dokonanych w ramach ,,Operacji
2007’’

zm. z. wewn. nr 1 z 2006.01.03

27 13 2005.08.19 w sprawie Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej miesięcz-
nika ,,Wiadomości Statystyczne’’

28 14 2005.09.01 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy ubieganiu
się o dotacje oraz wykonywaniu prac współfinansowanych z
funduszy Komisji Europejskiej lub Urzędu Statystycznego UE
— Eurostat

29 18 2005.09.27 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny zakresu i orga-
nizacji nowo podejmowanych oraz kontynuowanych w zmie-
nionym zakresie badań statystycznych realizowanych przez sta-
tystykę publiczną

30 19 2005.10.18 w sprawie powołania Zespołu do spraw badania zróżnicowania
poziomu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
(średnia krajowa/Warszawa) dla potrzeb obliczeń parytetu siły
nabywczej walut (PPP)

31 20 2005.11.17 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wydatków finan-
sowanych ze środków publicznych w Głównym Urzędzie Statys-
tycznym (dysponent główny)

32 21 2005.12.07 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania metodolo-
gii szacunków danych krótkookresowych dla małych i średnich
przedsiębiorstw

33 22 2005.12.27 w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego 92 Konferen-
cji Szefów Urzędów Statystycznych Krajów Unii Europejskiej
(DGINS 2006)
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16

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2006 r.

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

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu
2006 r. wyniosło 2471,09 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

17

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2006 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 2006 r. w stosunku do grudnia 2005 r. wzrosły
o 0,2%.

Prezes Tadeusz Toczyński

18

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 lutego 2006 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2005 r.

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U.
Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148,
poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10,

poz. 64) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym
kwartale 2005 r. wyniosło 2526,84 zł.

Prezes wz. Tadeusz Janusiewicz

19

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2006 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-

siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2006 r.
wyniosło 2470,89 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, 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, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2006 r.

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

poz. 2157 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 786) ogłasza się, że
cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
za IV kwartał 2005 r. wyniosła 2388 zł.

Prezes Tadeusz Toczyński

21

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV 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
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 2005 r. w stosunku do III kwartału 2005 r.
wzrosły o 0,5%.

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.

22

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany godzin ogłaszania wynikowych informacji statystycznych
oraz podstawowych wielkości i wskaźników

W związku z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) ustala się, że z dniem
1 marca 2006 r. ulegają zmianie godziny ogłaszania
wynikowych informacji statystycznych oraz podstawo-
wych wielkości i wskaźników, jak następuje:
z godz. 16.00 na godz. 14.00 — wszystkich informacji
wynikających z programu badań statystycznych statystyki

publicznej ujętych w miesięcznych terminarzach publikacji
oraz przepisach określających termin i obowiązek ogłasza-
nia podstawowych wielkości i wskaźników, z wyjątkiem
danych dotyczących szacunków produktu krajowego brut-
to, które ogłasza się o godz. 10.00 61. dnia kalen-
darzowego po każdym kwartale.

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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
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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 i 03, 367-88-88, fax (041) 345-15-71, infolinia 0-801-205-555
www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/prenumerata.asp

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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