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ZARZĄDZENIE NR 8 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Szczecinie
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)

§ 1
W statucie Urzędu Statystycznego w Szczecinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa Głównego

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 Szczecinie (Dz. Urz. GUS Nr 18,
poz. 128, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3
1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Szczecinie, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje
i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych
prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych
statystyki publicznej,
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa zachodniopomorskiego, 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 statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez
Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6) udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,
7) współdziałanie z organami administracji publicznej
działającymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego 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 podstawowych wielkości i wskaźników,
9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki
regionalnej i rachunków narodowych,
10) przedstawianie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i organom jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru województwa zachodniopomorskiego
informacji statystycznych w zakresie, terminach
i formach określonych w programie badań statystycznych, o którym mowa w pkt 5,
11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa zachodniopomorskiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do
rejestru,

2)

Poz. 23

b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach
i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze
identyfikacyjnym,
d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacja tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,
e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa zachodniopomorskiego
danych z rejestru REGON, współpraca z tymi
organami w aktualizacji rejestru,
f) udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach województwa zachodniopomorskiego objętych zakresem
przedmiotowym rejestru,
13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów
spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,
14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Zachodniopomorskim albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych, na ich wniosek,
w programie badań statystycznych statystki publicznej,
15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb
statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa zachodniopomorskiego.
2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,
2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki.
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 3 kwietnia
2006 r.

Prezes Tadeusz Toczyński

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 10, poz. 107, z 2001 r. Nr 12, poz. 76,
z 2002 r. Nr 12, poz. 78, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2005 r. Nr 1, poz. 2.

Dziennik Urzędowy Nr 3
Głównego Urzędu Statystycznego

—23—

Poz. 24
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ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
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 Zielonej Górze,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19 Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (Dz. Urz. GUS
Nr 19, poz. 131, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3
1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Zielonej Górze, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje
i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych
prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych
statystyki publicznej,
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa lubuskiego, 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 statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez
Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6) udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,
7) współdziałanie z organami administracji publicznej
działającymi na obszarze województwa lubuskiego
w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb
statystyki danych administracyjnych,
8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych
informacji statystycznych uzyskanych w badaniach
1)

2)

9) statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki
regionalnej i rachunków narodowych,
10) przedstawianie Wojewodzie Lubuskiemu i organom
jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubuskiego informacji statystycznych
w zakresie, terminach i formach określonych
w programie badań statystycznych, o którym
mowa w pkt 5,
11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa lubuskiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do
rejestru,
b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach
i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze
identyfikacyjnym,
d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacja tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,
e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa lubuskiego danych
z rejestru REGON, współpraca z tymi organami
w aktualizacji rejestru,
f) udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa lubuskiego,
12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach województwa lubuskiego objętych zakresem przedmiotowym
rejestru,
13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów
spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,
14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Lubuskim albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych, na ich wniosek, w programie badań
statystycznych statystki publicznej,
15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb
statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa lubuskiego.
2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,

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.
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. 81, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 64.
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2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki.
3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza
statutowymi obowiązkami Urzędu.’’;

Poz. 24, 25

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 3 kwietnia 2006 r.
Prezes Tadeusz Toczyński

25
ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 7 marca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
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:
6)
§ 1
W statucie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 11 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (Dz. Urz. GUS Nr 17,
poz. 122, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

7)

8)

,,§ 3
9)
1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie, zwanego dalej ,,Urzędem’’, obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje
i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych
prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych
statystyki publicznej,
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin województwa podkarpackiego, 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 statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez

1)

2)

10)

11)

11)
11)
11)

11)

Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach
statystyki publicznej,
współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa podkarpackiego w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,
udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych
informacji statystycznych uzyskanych w badaniach
statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki
regionalnej i rachunków narodowych,
przedstawianie Wojewodzie Podkarpackiemu i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego informacji statystycznych w zakresie, terminach i formach określonych w programie badań statystycznych, o którym mowa w pkt 5,
prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części
obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze
województwa podkarpackiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do
rejestru,
b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach
i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze
identyfikacyjnym,
d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych
wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach
aktualizacyjnych,
e) przekazywanie organom administracji publicznej
i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry
na terenie województwa podkarpackiego danych

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.
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. 73 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1.
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11) e) z rejestru REGON, współpraca z tymi organami
w aktualizacji rejestru,
11) f) udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego,
12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji
o województwie, powiatach i gminach województwa podkarpackiego objętych zakresem przedmiotowym rejestru,
13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów
spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,
14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Podkarpackim albo organem jednostki samorządu
terytorialnego, ujętych, na ich wniosek, w programie badań statystycznych,
15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb
statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa podkarpackiego.
2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na
wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:

Poz. 25, 26

1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji
publicznej,
2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań
statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie statystyki.
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 3 kwietnia
2006 r.
Prezes Tadeusz Toczyński

26
ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 marca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Głównego Urzędu Statystycznego
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1
W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia
2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego
Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 77,
z późn. zm.2)) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
,,7) koordynowanie przygotowywania wniosków i umów
na wykonanie zadań finansowanych z funduszy

1

1) ,,77 Unii Europejskiej i/lub z innych bezzwrotnych
źródeł zagranicznych,
8) monitorowanie realizacji umów na wykonanie zadań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
i/lub z innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych,’’;
2) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) Wydział Obsługi Kontraktów Zagranicznych,’’.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Prezes Tadeusz Toczyński

) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.
2
) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2002 r. Nr 2, poz. 8, Nr 8, poz. 47, Nr 12, poz. 83 i Nr 13,
poz. 93, z 2003 r. Nr 10, poz. 49 i Nr 11, poz. 55 i 56, z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 2, poz. 8 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 52.
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Poz. 27—30

27
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 marca 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 ceny

towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2006 r.
w stosunku do grudnia 2005 r. wzrosły o 0,2%.
Prezes Tadeusz Toczyński

28
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 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 dynamika

cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2006 r.
w stosunku do stycznia 2006 r. wyniosła 0,0%.
Prezes Tadeusz Toczyński

29
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2006 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

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
2006 r. wyniosło 2526,22 zł.

w lutym

Prezes Tadeusz Toczyński

30
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w lutym 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-

1)

siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2006 r.
wyniosło 2524,42 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, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538.
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Poz. 31

31
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2005 r.
Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny
nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2005 r.

1)

w stosunku do czterech kwartałów 2004 r. obniżyły się
o 0,7%.
Prezes Tadeusz Toczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103,
poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124
i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262,
Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57,
poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538.
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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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