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Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 9 lutego 2007 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) w § 4:

1) a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) przygotowywanie zasad metodologicznych, pro-

wadzenie badań i wykonywanie opracowań
i analiz w dziedzinie statystyki kultury i statys-
tyki zdrowia,’’,

1) b) uchyla się pkt 5;
2) w § 5 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
2) b) ,,9a) Centrum Statystyki Zdrowia,’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński

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, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 72, z 2003 r.
Nr 1, poz. 1 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 13.
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ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 lutego 2007 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 Staty-
stycznego, 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)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się pkt 5;
2) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zadaniem Departamentu Koordynacji i Or-

ganizacji Badań jest koordynowanie i prowadzenie
prac w zakresie: opracowywania projektu programu
badań statystycznych statystyki publicznej i planu
opracowań statystycznych, metodologii badań
i podstawowych standardów klasyfikacyjnych, wyko-
rzystania dla potrzeb statystyki administracyjnych
źródeł danych, metod kalkulacji kosztów badań,
organizacja i koordynacja prowadzenia badań,
w tym spisów powszechnych, przygotowywanie
wzorów formularzy, kwestionariuszy i ankiet, ocena
jakości badań, sprawy planowania i zlecania realiza-
cji prac projektowo-programistycznych i ich odbioru
oraz planowania i organizacji przetwarzania danych,
a także prowadzenie prac nad integracją systemów
informacyjnych statystyki (Wspólna Baza Opraco-
wań).’’,

b) w ust. 2:
— uchyla się pkt 10 i 11,
— pkt 22 otrzymuje brzmienie:

,,22) prowadzenie prac metodologicznych i or-
ganizacyjnych w zakresie integracji sys-
temów metainformacji, w tym Słownika
Pojęć i Klasyfikacji,’’,

c) w ust. 3 uchyla się pkt 4,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Zadania w zakresie organizacji spisów po-
wszechnych są wykonywane pod bezpośrednim
nadzorem zastępcy dyrektora, który w imieniu
Prezesa GUS koordynuje całość prac organizacyj-
nych tych spisów.’’;

3) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Zadaniem Departamentu Analiz i Statystyki
Regionalnej jest prowadzenie prac analitycznych,
przygotowywanie zbiorczych informacji i analiz,
opracowań i publikacji, charakteryzujących sytuację
społeczno-gospodarczą w skali kraju i w układach
regionalnych oraz analiz i publikacji z zakresu
statystyki międzynarodowej.’’,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 13—17,
c) w ust. 3 uchyla się pkt 6;

4) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Zadaniem Departamentu Statystyki Przed-
siębiorstw i Rejestrów jest realizacja badań sta-
tystycznych dotyczących przedsiębiorstw, tj. pod-
miotów tworzonych w celu prowadzenia działalności
gospodarczej w dziedzinie produkcji wyrobów
i świadczenia usług rynkowych (poza rolnictwem,
łowiectwem i leśnictwem oraz rybołówstwem i ry-
bactwem), koordynacja podmiotowa i przedmio-
towa badań z tego zakresu, prowadzenie kra-
jowych rejestrów urzędowych podmiotów gos-
podarki narodowej (REGON) i podziału terytorial-
nego kraju (TERYT) oraz prowadzenie rejestrów
statystycznych i przygotowywanie operatów do
badań.’’,

b) w ust. 4:
— uchyla się pkt 19 i 20,
— po pkt 27 dodaje się pkt 28 i 29 w brzmieniu:

,,28) programowanie, planowanie i prowadzenie
prac w zakresie rozwoju rejestrów statys-
tycznych, w tym bazy jednostek statystycz-
nych (BJS),

29) przygotowywanie operatów do badań staty-
stycznych, prowadzenie prac nad metodą
reprezentacyjną oraz przygotowywanie zało-
żeń do uogólniania i obliczania precyzji
wyników.’’,

c) w ust. 5 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
,,7a) Wydział Rejestrów Statystycznych i Operatów,’’;

5) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Zadaniem Departamentu Statystyki Gospodar-
czej jest programowanie i realizowanie badań,
prowadzenie prac metodologicznych oraz opracowy-
wanie i publikowanie wyników badań i analiz
statystycznych dotyczących przemysłu, budownic-
twa, handlu zagranicznego, bilansów paliw surow-
ców i materiałów, cen producentów oraz postępu
naukowo-technicznego i społeczeństwa informacyj-
nego.’’,

b) w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
,,8a) rozwijanie statystyki społeczeństwa informacyj-

nego, w tym prowadzenie prac metodologicz-
nych i badań społeczeństwa informacyjnego
oraz opracowywanie informacji, analiz i pub-
likacji w tym zakresie i realizacja zobowiązań
wynikających ze współpracy międzynarodowej,
a w szczególności z członkostwa Polski w Unii
Europejskiej, OECD, ONZ,’’,

c) w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8) Wydział Nauki, Techniki i Społeczeństwa Infor-

macyjnego.’’;

1) 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,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

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, z 2005 r. Nr 8, poz. 52 oraz z 2006 r. Nr 3,
poz. 26, Nr 5, poz. 39, Nr 10, poz. 63 i Nr 12, poz. 75.
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6) § 25 otrzymuje brzmienie:
,,§ 25. 1. Dyrektor Generalny GUS wykonuje zadania

określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowi-
skach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn.
zm.), w tym:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu,

warunki jego działania, a także organizację pracy,
w szczególności poprzez:
a) sprawowanie nadzoru nad departamentami w za-

kresie prawidłowego wykonywania przez nie
zadań określonych przez Prezesa GUS, z wyłącze-
niem rzecznika prasowego i radców podległych
bezpośrednio Prezesowi GUS,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad
terminowym przygotowaniem projektu budżetu
i układu wykonawczego do budżetu w części 58
oraz nadzór nad jego realizacją i przygotowywa-
nie zmian w trakcie jego realizacji do decyzji
Prezesa GUS,

c) występowanie z wnioskiem do Prezesa GUS
o nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu,
a następnie ustalanie regulaminu pracy,

d) nadawanie regulaminów wewnętrznych depar-
tamentom GUS,

e) gospodarowanie mieniem Urzędu,
f) zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Urzę-

du i na potrzeby innych jednostek służb statystyki
publicznej w zakresie określonym przez Prezesa
GUS odrębnie oraz zapewnienie prowadzenia
ewidencji majątku Urzędu,

g) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu
do mienia Urzędu,

h) prowadzenie kontroli wewnętrznej i audytu
w Urzędzie,

i) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej, w tym tajemnicy statystycz-
nej oraz tajemnicy państwowej i służbowej,

j) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawo-
dawczej,

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec
osób zatrudnionych w GUS oraz realizuje politykę
personalną, w szczególności poprzez:
a) zarządzanie kadrami w służbie cywilnej,
b) powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastęp-

ców dyrektorów departamentów,
c) dokonywanie czynności wynikających z nawiąza-

nia i trwania stosunku pracy z członkami korpusu
służby cywilnej oraz czynności związanych z usta-
niem stosunku pracy,

d) planowanie, organizację i nadzorowanie szkoleń
w służbie cywilnej dla członków korpusu służby
cywilnej w GUS,

e) dysponowanie funduszem nagród, chyba że od-
rębne przepisy stanowią inaczej,

f) administrowanie środkami zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych Urzędu.

2. Dyrektor Generalny reprezentuje Urząd na ze-
wnątrz w sprawach określonych w ust. 1 (m.in.
w postępowaniu administracyjnym i przed sądami)
i udziela stosownych pełnomocnictw.

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,
Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia oraz może upo-
ważnić na piśmie dyrektorów departamentów i innych
pracowników do podejmowania decyzji w sprawach
objętych zakresem działania dyrektora generalnego.

4. Dyrektor Generalny gospodaruje dodatkowymi
środkami finansowymi pozyskiwanymi przez GUS oraz
wykonuje inne zadania z upoważnienia Prezesa GUS,
określone każdorazowo przez Prezesa GUS.

5. Dyrektor Generalny — z upoważnienia Prezesa
GUS — jest dysponentem środków budżetowych
i działa jako dysponent III stopnia.

6. Dyrektorowi Generalnemu bezpośrednio podlega
audytor, który wykonuje zadania określone w ustawie
o finansach publicznych oraz samodzielne stanowisko
pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, które
wykonuje zadania określone w kodeksie pracy i aktach
wykonawczych.

7. Dyrektor Generalny współdziała z zakładową or-
ganizacją związkową działającą w GUS w sprawach
przewidzianych w tym zakresie dla kompetencji kierow-
nika zakładu pracy w odrębnych przepisach.

8. Dyrektor Generalny wyznacza, w uzgodnieniu
z Prezesem GUS, zastępującego go dyrektora depar-
tamentu.’’;

7) § 26 otrzymuje brzmienie:
,,§ 26. 1. Przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycz-

nego działa Kolegium GUS, zwane dalej ,,Kolegium’’,
jako organ opiniodawczo-doradczy.

2. W skład Kolegium wchodzą:
1) wiceprezesi,
2) Dyrektor Generalny,
3) dyrektorzy departamentów,
4) dyrektorzy urzędów statystycznych,
5) dyrektorzy jednostek podporządkowanych Prezesowi

GUS.
3. Kolegium rozpatruje projekty programu badań

statystycznych statystyki publicznej, planu opracowań
i planu wydawniczego wraz z projektem budżetu na
kolejny rok.

4. Posiedzenia Kolegium zwołuje Prezes GUS.
5. Podstawową formą prac Kolegium są posiedzenia

jego Prezydium w składzie: Prezes GUS, wiceprezesi,
Dyrektor Generalny oraz Dyrektor Sekretariatu Prezesa,
pełniący funkcję sekretarza Kolegium. Prezydium Kole-
gium wyraża opinie w sprawach skierowanych do
rozpatrzenia przez Prezesa GUS.

6. Na posiedzenia Prezydium Kolegium są zapraszani
dyrektorzy i pracownicy jednostek służb statystyki
publicznej.

7. Na posiedzenia Kolegium i Prezydium Kolegium,
których tematem są sprawy pracownicze, warunków
pracy lub socjalno-bytowe, są zapraszane związki
zawodowe.

8. Opracowania przedstawiane Prezesowi GUS
oraz przeznaczone do rozpatrzenia na posiedzeniach
Kolegium i Prezydium Kolegium powinny zawierać
propozycje decyzji, a także informacje o sposobie
realizacji poprzednich ustaleń na dany temat.

9. Materiały przedstawiane na posiedzenia Kolegium
i Prezydium Kolegium powinny być uprzednio uzgod-
nione z zainteresowanymi departamentami i jednostka-
mi organizacyjnymi. Stanowisko departamentu prezen-
tuje na posiedzeniach dyrektor departamentu, informu-
jąc o istniejących rozbieżnościach.

10. Materiały przedstawiane na posiedzenia Kole-
gium i Prezydium Kolegium wymagają odpowiednio
akceptacji nadzorującego wiceprezesa lub Dyrektora
Generalnego, a związane z wydatkowaniem środków
finansowych dodatkowo parafy odpowiednio głów-
nego księgowego resortu lub głównego księgowego
GUS.

11. Z posiedzeń Kolegium i Prezydium Kolegium jest
sporządzany protokół, w którym zamieszcza się decyzje
podjęte przez Prezesa GUS.’’;

8) w § 28 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) zarządzenia Dyrektora Generalnego, stanowiące

akty kierowania wewnętrznego oraz polecenia ad-
resowane do departamentów.’’.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Prezes Józef Oleński



Dziennik Urzędowy Nr 2
Głównego Urzędu Statystycznego —10— Poz. 12—15

12

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2007 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypos-
politej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn.
zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie

w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2007 r. wyniosło
2663,55 zł.

Prezes Józef Oleński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2007 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 2007 r. w stosunku do grudnia 2006 r. wzrosły
o 0,5%.

Prezes Józef Oleński
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku,
w czwartym kwartale 2006 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 Europejskiego
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 wynagrodzenie, bez wypłat
nagród z zysku, w czwartym kwartale 2006 r. wyniosło
2660,54 zł.

Prezes Józef Oleński
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2006 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 późn. zm.1)) ogłasza

się, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego za IV kwartał 2006 r. wyniosła 2619 zł.

Prezes Józef Oleński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786 oraz
z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2007 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

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu
2007 r. wyniosło 2661,24 zł.

Prezes Józef Oleński

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,
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775.
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 lutego 2007 r.

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2006 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 2006 r. w stosunku do III kwartału 2006 r.
wzrosły o 1,6%.

Prezes Józef Oleński

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.



—12—

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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