Kronika ważniejszych wydarzeń w statystyce 1918 – 2008
1918
13 lipca
Rada Regencyjna, reskryptem z dnia 13 lipca (Monitor Polski nr 100), powołała Główny Urząd Statystyczny
jako samodzielny Urząd przy Prezydium Rady Ministrów. Na mocy tego reskryptu całą statystyka państwowa
b. Królestwa Polskiego miał być scentralizowana w GUS. Głównymi zadaniami Urzędu było zbieranie,
opracowywanie i publikowanie wszelkich danych statystycznych dot. b. Królestwa Polskiego. Reskrypt
postanowił ponadto, by przy GUS jako organ doradczy działała Główna Rada Statystyczna;
8 listopada
Reskryptem Rady Regencyjnej pierwszym dyrektorem GUS mianowany został Józef Buzek. Do tego czasu
kierował Urzędem Ludwik Krzywicki.

1919
21 października
Rada Ministrów uchwaliła ustawę o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U.R.P. nr 85, poz. 464).
Ustawa nadała podstawy prawne Głównemu Urzędowi Statystycznemu jako naczelnemu organowi statystyki
administracyjnej. Ukazał się tom I Serii Statystyka Polski /ostatni w 1939 roku/.

1920
20 stycznia
Rozporządzeniem Rady Ministrów nadano statut Głównej Radzie Statystycznej. Składa się ona z
przedstawicieli ministerstw, z czynnika fachowo-statystycznego oraz delegatów najważniejszych stowarzyszeń
społecznych i gospodarczych Państwa. Przewodniczącym Głównej Rady Statystycznej był z Urzędu Dyrektor
GUS, zastępcę przewodniczącego mianował z pośród członków Rady Prezes Rady Ministrów;
10-11 czerwca
Odbyła się I sesja Głównej Rady Statystycznej. Znaczna część obrad dotyczyła statystyki społecznej.

1921
8 marca
Rada Ministrów ustaliła pierwszy Statut organizacyjny GUS. Według statutu GUS dzielił się na dziewięć
wydziałów: 1/ Prezydialny, 2/ Wydawnictw i Pomocy Naukowych, 3/ Spisu Jednodniowego, 4/ Statystyki
Ruchu Naturalnego Ludności, 5/ Statystyki Szkolnej, 6/ Statystyki Rolniczej i Aprowizacyjnej, 7/ Statystyki
Pracy, 8/ Statystyki Handlu Zagranicznego, 9/ Statystyki Finansów i Samorządu;
13 maja
Ustalono termin pierwszego powszechnego spisu ludności na dzień 30 września 1921 roku, następnego spisu na
dzień 31 grudnia 1931 roku, a dalszych spisów co dziesięć lat (ustawa w przedmiocie zmian niektórych
postanowień ustawy z 21 października 1919 o organizacji statystyki organizacyjnej Dz. U. R.P. Nr 43, poz.
262);
30 września
Przeprowadzono pierwszy Powszechny spis ludności (Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie z 9
czerwca 1921 roku ogłoszono w Dz. U. R.P. Nr 59, poz. 368);
10 listopada
Rozporządzenie Rady Ministrów o statystyce celnej zapoczątkowało badania statystyczne w tym zakresie (Dz.
U. R.P. Nr 107, poz. 783).
Ukazał się pierwszy Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej 1920/1921.
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1923
28-29 maja
Odbyło się drugie (zarazem ostanie) posiedzenie Głównej Rady Statystycznej;
1 czerwca
Wydano ustawę w myśl której naczelnym organem państwowej statystyki organizacyjne j ustanowiono Główny
Urząd Statystyczny przy Ministrze Spraw Wewnętrznych (Dz. U. R.P. Nr 60, poz. 463).

1924
Kwiecień
Przy Wydziale VIII Handlu Zagranicznego utworzono Referat Maszyn, zapoczątkowując opracowanie
materiałów statystyki handlu zagranicznego przy pomocy maszyn rachunkowych;
Kwiecień
Ukazał się po raz pierwszy rocznik branżowy – Rocznik Handlu Zagranicznego Rzeczpospolitej Polskiej i
Wolnego Miasta Gdańska za lata 1922-1923 (ostatni ukazał się 1939 roku i obejmował dane za 1938 rok).
Ukazał się pierwszy numer Kwartalnika Statystycznego (ostatni t. 11 w 1934 roku).

1925
Lipiec
Powołano Biuro Informacji.

1926
16 stycznia
Utworzono Odział Drukarski, pierwszą komórkę organizacyjną poligrafii GUS;
17 grudnia
Powołano Komitet Redakcyjny GUS. Przewodniczącym został Edward Szturm de Sztrem, redaktorem
głównym Stefan Szulc.

1927
17 czerwca
Rozporządzenie Rady Ministrów o statystyce przemysłowej dało podstawę prawną badań statystycznych
opartych na sprawozdawczości zakładów przemysłowych (Dz. U. R.P. Nr 63, poz. 558);
17 października
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów o spisie koni, bydła , trzody chlewnej i owiec przeprowadzono
pierwszy spis zwierząt w Polsce (Dz. U. R.P. Nr 93, poz. 835).

1928
2 marca
Ukazał się pierwszy Rocznik Miast Polski (drugi, a zarazem ostatni ukazał się w 1930 roku).

1929
Sierpień
W Warszawie odbyła się XVIII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Na czele komitetu
organizacyjnego sesji stał Józef Buzek, aktywny członek MIS (Otwarcie sesji nastąpiło 21 VIII);
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24 października
W związku z odejściem J. Buzka na emeryturę Edward Szturm de Sztrem został mianowany dyrektorem GUS;
26 listopada
Nastąpiła zmiana statutu organizacyjnego GUS. GUS dzielił się na 10 wydziałów: 1/ Prezydialny, 2/ Spisu
Ludności, 3/ Statystyki ruchu ludności, 4/ Statystyki sądowej, 5/ Statystyki Oświaty, 6/ Statystyki rolniczej,
7/Statystyki przemysłowej, 8/Statystyki handlu zagranicznego i komunikacji, 9/ Statystyki finansów i
samorządu, 10/Statystyki społecznej.

1930
1 grudnia
Nastąpiła kolejna zmiana statutu organizacyjnego GUS. GUS dzielił się na 10 wydziałów: I Ogólny, II
Statystyki Ruchu Ludności, III Statystyki Oświaty, IV Statystyki Sądowej, V Statystyki Społecznej, VI
Statystyki Rolniczej, VII Statystyki Przemysłowej, VIII Statystyki Handlu i Komunikacji, IX Statystyki
Kredytowej, X Statystyki Samorządu Terytorialnego i finansów Publicznych. Ukazał się pierwszy Atlas
statystyczny wydany przez GUS .

1931
2 września
Ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia drugiego powszechnego spisu
ludności (Dz. U. RP. nr 97, poz. 241);
9 grudnia
Przeprowadzono drugi Powszechny Spis Ludności.

1936
22 września
W Cieszynie zmarł prof. dr Józef Buzek, pierwszy dyrektor GUS.

1939
8 maja
Nastąpiła ostatnia w okresie międzywojenny zmiana statutu organizacyjnego GUS. GUS dzielił się na dziewięć
wydziałów: I Ogólny, II Wydawnictw, Pomocy Naukowych i Statystyki Ludności, III Statystyki Rolniczej, IV
Statystyki Przemysłu, Handlu Wewnętrznego i Kredytu, V Statystyki Handlu Zagranicznego i Komunikacji, VI
Statystyki Społecznej VII Statystyki Administracji Publicznej i Finansów Publicznych, VIII Powszechnych
Spisów, IX Maszyn Statystycznych.

1945
12 marca
Rada Ministrów uchwala zorganizowanie przy Prezydium Rady Ministrów Głównego Urzędu Statystycznego;
dyrektorem GUS zostaje mianowany Stefan Szulc (wicedyrektorami GUS mianowani zostają wkrótce:
Kazimierz Romaniuk i Juliusz Miller);
5-10 lipca
Zostaje przeprowadzony pierwszy spis rolny (na terenach ziem dawnych), który obejmuje powierzchnię
użytków i zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich;
Sierpień
Przystępuje się do obliczania wskaźników kosztów utrzymania w Warszawie na podstawie budżetów
rodzin pracowniczych. Zgłaszają się do współpracy z GUS pierwsi korespondenci rolni w liczbie 42;

3

Październik
Przeprowadzenie (przez zarządy gminne wg instrukcji GUS) pierwszego szacunku plonów z hektara (zboża,
pastewne, oleiste, ziemniaki i siano I i II pokosu) - na terenach ziem dawnych; Pierwsze sprawozdanie
korespondentów rolnych dot. m. in. przeciętnych plonów, płac dniówkowych robotników rolnych, cen
płaconych producentom i cen artykułów nabywanych;
Listopad
Zakończono przewożenie z Krakowa do Warszawy ocalonych części księgozbioru i dokumentacji statystycznej
GUS okresu przedwojennego oraz materiałów „Statistisches Amt für das Generalgouvernement"; przewieziono
31 wagonów książek bibliotecznych, akt i materiałów archiwalnych (w Krakowie mieściła się siedziba
okupacyjnego Urzędu Statystycznego i tam wywieziono w 1940 r. niektóre ze wspomnianych materiałów).

1946
10 stycznia
Ukazuje się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spisu
ludności w dniu 14 lutego 1946 r.;
11 stycznia
Powołanie w ramach dotychczasowej organizacji GUS Biura Sumarycznego Spisu Ludności dla przygotowania,
przeprowadzenia i opracowania spisu;
14 lutego
Zostaje przeprowadzony powszechny sumaryczny spis ludności, który obejmuje liczby ludności wg mieszkań w
podziale na płeć, grupy wieku i narodowość oraz liczby izb w mieszkaniach w miastach; ogólne kierownictwo
spisu sprawuje Generalny Komisarz Spisowy - Zygmunt Padowicz;
l-15 czerwca
W czasie drugiego spisu rolnego (przeprowadzonego na terenie całego kraju) spisano po raz pierwszy liczbę
drzew owocowych;
Czerwiec
Rozpoczynają pracę maszyny statystyczne (wypożyczone z Centrali Eksploatacji i Konserwacji Maszyn
Biurowych w ilości: 15 dziurkarek i 5 sprawdzarek magnetycznych oraz 3 segregatorów – bez liczników – i po
jednym: reproducerze i tabulatorze);
11 lipca
Rada Ministrów uchwala tekst dekretu o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie
Statystycznym;
31 lipca
Dekret o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym, podpisany przez Prezydenta
KRN, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Administracji Publicznej, z którego przepisów wynika m. in., że
Urząd jest naczelnym organem statystyki państwowej, koordynuje badania statystyczne innych urzędów i
instytucji i zatwierdza formularze do tych badań; programy własnych badań GUS zatwierdza Rada Ministrów;
na czele Urzędu stoi Prezes (mianowany przez Prezydenta KRN) wraz z Wiceprezesami (których mianuje
Prezes Rady Ministrów); statut nadaje Prezes Rady Ministrów.

1947
27 marca
Zgodnie z dekretem o zmianach organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracji państwowej
sprawy z zakresu statystyki przechodzą z gestii Prezesa Rady Ministrów na Prezesa Centralnego Urzędu
Planowania (z wyjątkiem wydawania rozporządzeń w sprawach statystyki, nadawania statutu organizacyjnego
GUS i niektórych uprawnień personalnych);
Czerwiec
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Przeprowadzono po raz pierwszy po spisie rolnym pomiary kontrolne powierzchni zasiewów (w 400
wylosowanych wsiach) celem sprawdzenia dokładności spisu powierzchni zasiewów;
28 października
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o statystyce ruchu naturalnego ludności nakłada m. in. obowiązek
dostarczania do GUS kwartalnych sprawozdań imiennych o małżeństwach, urodzeniach i zgonach.

1948
Styczeń
Rozpoczęto obliczanie wskaźnika cen detalicznych;
19 marca
W Urzędzie powołuje się Komisję Programową Spisu Narodowego 1950 r.;
25 czerwca
Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o powołaniu Komisji dla Spraw Programu i Reorganizacji
Statystyki i o powierzeniu Komisji dostosowania prac i opracowań statystycznych do potrzeb gospodarki
planowej oraz usprawnienia metod zbierania i przyspieszania trybu opracowań materiałów statystycznych.

1949
8 stycznia
Wydany zostaje „Przyczynek do statystyki ruchu naturalnego ludności w Polsce w latach 1946 i 1947"
(Statystyka Polski, seria D, zeszyt 10);
31 stycznia
Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów: o programie prac statystycznych na rok 1949 –
opracowanym przez Komisję dla Spraw Programu i Reorganizacji Statystyki;
- uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o statystyce inwestycyjnej koncentruje m. in. statystykę
inwestycji planowanych w przekrojach finansowym i rzeczowym w ramach prac GUS;
- sprawozdawczością objęte zostają zakłady rzemieślnicze (uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
o statystyce przemysłowej);
10 lutego
Uprawnienia dotyczące statystyki i Głównego Urzędu Statystycznego zastrzeżone Prezesowi Centralnego
Urzędu Planowania przekazane zostają na mocy ustawy Przewodniczącemu Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów;
Marca
W Urzędzie rozpoczynają pracę pierwsze maszyny marki BULL (do końca roku dostarczono 5 zestawów tych
maszyn);
11 kwietnia
Nałożenie, na biura ewidencji ludności zarządów miejskich i gminnych, obowiązku przesyłania do GUS,
począwszy od III kwartału, kwartalnych sprawozdań statystycznych o ruchu i stanie liczebnym ludności
(zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów);
22 kwietnia
Sprawy statystyki (nadawanie kierunków działalności organom statystycznym zgodnie z potrzebami
planowania gospodarczego), rozporządzeniem Rady Ministrów zostają włączone do zakresu działania
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, jako organu władzy naczelnej w tych sprawach;
26 kwietnia
Dekret o zniesieniu Instytutu Gospodarstwa Narodowego i włączenie zakresu działania Instytutu do zakresu
działania GUS;
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l maja
Naczelnik Wydziału Organizacji Spisów Powszechnych, Generalny Komisarz Spisowy
Zygmunt Padowicz zostaje mianowany Wiceprezesem Urzędu;
6 maja
W Urzędzie, zarządzeniem Prezesa GUS, powołana zostaje Komisja do Spraw Metody Reprezentacyjnej, której
zadaniem jest opracowanie wniosków o możliwości zastosowania metody reprezentacyjnej do poszczególnych
badań GUS;
1 lipca
Zarządzenie Prezesa GUS o przeniesieniu spraw inspekcji terenowych placówek statystycznych do wydziałów
merytorycznych z jednoczesnym utrzymaniem Wydziału Inspekcji Statystycznej dla prowadzenia inspekcji
organizacyjnej i inspekcji statystyki miejskiej;
10 sierpnia
Uchwała Rady Ministrów w sprawie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 1950;
Wydany zostaje zeszyt 14 serii D „Statystyka Polski" zawierający roczne dane z zakresu statystyki kultury;
22 sierpnia
Przejęcie funkcji Prezesa GUS przez Wiceprezesa Zygmunta Padowicza w związku z przejściem na emeryturę
Prezesa Stefana Szulca;
15 października
Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nadaje Urzędowi statut
organizacyjny uchylający obowiązujący jeszcze formalnie statut z 1939 r.; GUS składa się obecnie z
departamentów statystyki: Przemysłowej (I), Rolnictwa i Leśnictwa (II), Obrotu Finansów i Inwestycji (III),
Zatrudnienia i Płac (IV), Ludności i Spraw Społecznych (V) i .Biur: Spisów (VI), Studiów (VII), Koordynacji
Statystyki (VIII), Techniki Statystycznej i Maszyn (IX), Administracyjnego (X) i Personalnego (XI) oraz z
Samodzielnego Wy-1 działu Kontroli (XII); w składzie Biura Koordynacji działa Biblioteka GUS; zarządzenie
m. in. ustala podział departamentów i biur na wydziały i stwierdza, że podziału na oddziały dokona Prezes
GUS;
31 grudnia
W GUS, zarządzeniem Prezesa Urzędu, powołana zostaje Komisja do Spraw Statystyki Matematycznej, która
przejmuje m. in. kompetencje Komisji do Spraw Metody Reprezentacyjnej.

1950
19 stycznia
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie lokalnych organów
statystycznych II instancji tworzy wydziały statystyki w Biurach Regionalnych Państwowej Komisji
Planowania Gospodarczego; wydziały te z chwilą utworzenia przejmują czynności wojewódzkich inspektorów
statystycznych działających w urzędach wojewódzkich (i czynności delegatów GUS działających na Ziemiach
Odzyskanych);
25 lutego
Zarządzenie Prezesa GUS wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o sporządzeniu w
ramach prac przed Narodowym Spisem Powszechnym, przez zarządy miejskie i gminne wykazów
nieruchomości i gospodarstw rolnych jak i o sporządzaniu zestawień z tego zakresu;
17 kwietnia
Uchwała Rady Ministrów m. in. w sprawie organizacji i zakresu działania wojewódzkich oraz powiatowych
Komisji Planowania;
Sierpień - wrzesień
Niektóre komórki organizacyjne GUS (Biura Spisów i Departamentu Statystyki Rolnictwa i Leśnictwa)
przenoszone są już w tym okresie do nowej siedziby Urzędu przy ul. Wawelskiej 1/3;
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3 grudnia
Przeprowadzenie Narodowego . Spisu Powszechnego na terenie całego kraju; kierownictwo NSP powierzone
jest Generalnemu Komisarzowi Spisowemu – Zygmuntowi Padowiczowi; prace objęły przeprowadzenie
spisów: ludności i gospodarstw rolnych, a także zebranie informacji o warunkach mieszkaniowych,
zamieszkanych nieruchomościach i miejscowościach.

1951
28 lutego
Uchwała Rady Ministrów w sprawie programu prac statystyczno-sprawozdawczych na rok 1951;
12 czerwca
Zarządzeniem Prezesa Urzędu zostaje ujednolicony tryb postępowania w GUS z akceptacją formularzy
statystycznych nadsyłanych do zatwierdzenia i scentralizowanie tych spraw w Biurze Koordynacji Statystyki.

1952
28 marca
Ustawą o zmianie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie statystyki państwowej GUS zostaje
podporządkowany Prezesowi Rady Ministrów;
1 lipca
Uchwała nr 513 Prezydium Rządu w sprawie trybu zatwierdzania wewnętrznych (tj. w resortach) prac
statystyczno-sprawozdawczych stwierdza m. in., że określone prace mogą być prowadzone na podstawie
decyzji odpowiedniej władzy naczelnej zatwierdzonej przez Prezesa GUS, jak również określa sankcje za
prowadzenie sprawozdawczości nielegalnej;
5 lipca
Dla przygotowania podstaw organizacyjnych Zakładu Techniki Statystycznej i Obrachunkowej Prezes GUS
powołuje Komisję dla opracowania planu finansowego i gospodarczego;
27 listopada
Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów zostaje utworzony Gabinet Prezesa GUS.

1953
10 stycznia
Trzy uchwały Rady Ministrów powodują zniesienie wydziałów statystyki w wojewódzkich, miejskich i
powiatowych komisjach planowania gospodarczego i równocześnie powołują w prezydiach wojewódzkich rad
narodowych, Prezydiach Rad Narodowych miast Warszawy i Łodzi oraz innych miast liczących powyżej 100
tyś. mieszkańców – wydziały statystyki, a w powiatach i miastach stanowiących powiaty – stanowiska
statystyka powiatowego na szczeblu referatu; ponadto określają ramowo podział wydziału statystyki na
oddziały z ustalonym zakresem prac;
Styczeń
Zapoczątkowano systematyczne opracowywanie wskaźnika cen towarów nabywanych przez ludność; Przejęcie
przez GUS badań statystycznych z zakresu wypadków przy pracy;
27 lutego
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazania uprawnień władzy naczelnej (Ministra) w
stosunku do wydziałów statystyki i statystyków powiatowych Prezesowi GUS.

1954
31 marca
Przeprowadzono po raz pierwszy jednorazowe badanie struktury zatrudnionych wg płci i wieku;
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14-19 czerwca
Po raz pierwszy delegacja polska uczestniczy w plenarnej sesji Konferencji Statystyków Europejskich w
Genewie;
18 grudnia
Prezydium Rządu uchwałą nr 887 porucza Prezesowi GUS zatwierdzanie instrukcji i wzorów formularzy
centralnej sprawozdawczości statystycznej (które dotychczas zatwierdzał Przewodniczący PKPG), a w zakresie
statystycznej sprawozdawczości finansowej – w porozumieniu z Ministrem Finansów.

1955
26 lutego
Uchwała Prezydium Rządu w sprawie nadania statutu ustala następujący podział organizacyjny GUS na
departamenty: Gabinet Prezesa, Dep. Opracowań Zbiorczych, Dep. Bilansów Gospodarki Narodowej,
Departamenty Statystyk: Przemysłu, Rolnictwa i Leśnictwa, Inwestycji i Budownictwa, Transportu i Łączności,
Obrotu i Cen, Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego, Pracy, Warunków Bytu, Dep. Stat. Oświaty, Kultury i
Zdrowotności, Dep. Spisów i Stat. Ludności, Dep. Terenowych Służb Statystycznych i Sprawozdawczość;
Resortowych, Dep. Kadr, Centralna Księgowość oraz Zarządy: Techniki Statystycznej, Szkolenia Zawodowego
i Administracyjno-Gospodarczy; Prezesowi GUS podlegają: Zakład Techniki Statystycznej i Biblioteka GUS;
szczegółowy zakres czynności (podział na wydziały) określa regulamin nadany przez Prezesa GUS za zgodą
Prezesa Rady Ministrów. Zakład Techniki Statystycznej, utworzony na mocy drugiej uchwały Prezydium
Rządu o tej dacie, powołany został z dniem l IV 1955 r., przez wydzielenie ze składu Urzędu Biura Techniki
Statystycznej i Maszyn;
15 marca
Stanowisko Wiceprezesa Urzędu obejmuje Czesław Chmielewski;
1 kwietnia
Prezes GUS nadaje Zakładowi Techniki Statystycznej regulamin organizacyjny;
9 kwietnia
Uchwała nr 293 Prezydium Rządu w sprawie rozszerzenia programu badań statystycznych prowadzonych przez
Główny Urząd Statystyczny;
3l sierpnia
Prezes Urzędu nadaje GUS-owi regulamin organizacyjny;
20 września
Nadany zostaje regulamin organizacyjny Bibliotece Głównego Urzędu Statystycznego;
30 września
Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego upoważnia GUS (Zarząd
Techniki Statystycznej) do kontroli wykorzystania maszyn analityczno-rachunkowych w poszczególnych
jednostkach gospodarki narodowej;
Wrzesień
Pierwsze z systematycznych wrześniowych badań struktury płac wg klas zarobkowych;
9 listopada
Powołanie Komisji wewnętrznej, której zadaniem jest m. in. ustalenie projektu ogólnych zasad sporządzenia
sprawozdania z wykonania planu 6-letniego.

1956
Maj
Wznowione zostaje wydawanie Rocznika Statystycznego („Rocznik Statystyczny 1955");
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22 maja-2 czerwca
Jednorazowe badanie stanu i struktury ludności wg płci i wieku na podstawie danych ksiąg meldunkowych; za
podstawę przyjmuje się stan tych ksiąg w dniu 31 XII 1955 r.;
16 czerwca
Uchwała Prezydium Rządu w sprawie prowadzenia przez GUS badań budżetów rodzinnych m. in. tworzy
terenowe punkty badań na terenie poszczególnych województw;
25 września
Uchwała Prezydium Rządu w sprawie zniesienia stanowiska Generalnego Pełnomocnika Rządu dla Spraw
Powszechnej Inwentaryzacji przekazuje jego zadania Prezesowi GUS;
29 września
Wydany zostaje numer l czasopisma Urzędu pt.: „Wiadomości Statystyczne", które ma na celu informowanie o
metodach badań statystycznych oraz podawanie analitycznie opracowanych danych statystycznych.

1957
l marca
Stanowisko Wiceprezesa Urzędu obejmuje Leon Rzendowski;
l września
Prezes GUS powołuje Komitet Wydawniczy, który m. in. opracowuje projekty planów wydawniczych, ustala
zakres i szczegółową tematykę oraz akceptuje treść i formę publikacji objętych planem wydawniczym;
stanowisko Przewodniczącego Komitetu obejmuje Radca Prezesa GUS Eugenia Krzeczkowska; zarządzenie
rozwiązuje działający od 1945 r. Komitet Redakcyjny;
Powołane zostaje Kolegium Redakcyjne czasopisma „Wiadomości Statystyczne", wydawanego do tego okresu
przez Polskie Wydawnictwa Gospodarcze;
30 września
Pierwszy reprezentacyjny kwartalny spis pogłowia zwierząt gospodarskich zostaje przeprowadzony w 441
wsiach typowych.

1958
l stycznia
Stanowisko Wiceprezesa Urzędu obejmuje Stanisław Róg;
Podjęcie nowych badań w zakresie transportu i łączności, a w szczególności: badań powiązań ekonomicznotransportowych pomiędzy poszczególnymi województwami oraz wojewódzkich bilansów transportowych w
zakresie dot. PKP i badań przewozów ładunków tranzytowych przez PKP;
Styczeń
GUS przejmuje z Ministerstwa Handlu Zagranicznego prowadzenie statystyki handlu zagranicznego.
Rozszerzono badania budżetów rodzinnych na cały przemysł uspołeczniony (liczba rodzin: 2580). Podjęto
badania budżetów rodzin nauczycieli w wybranych miastach (liczba rodzin: 360). Wprowadzono badania
nakładów inwestycyjnych w przekroju wojewódzkim. Wprowadzono „Jednolitą nomenklaturę towarów w
handlu zagranicznym" obowiązującą kraje RWPG;
3 kwietnia
Prezes Rady Ministrów ustanawia odznakę honorową dla korespondentów rolnych i ogrodniczych GUS;
18 kwietnia
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych
przekształca stanowiska pracy statystyków powiatowych w wydziały statystyki;
27 maja
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Wytyczne Prezesa GUS określają zakres działania i strukturę organizacyjną wydziałów statystyki- w prezydiach
wojewódzkich i powiatowych rad narodowych; wydziały statystyki zobowiązane są do działania zgodnie z
wytycznymi prezydiów rad narodowych i Prezesa GUS, który udziela wydziałom fachowej pomocy i
instruktażu oraz sprawuje kontrolę fachową ich działalności;
Maj
Wydany zostaje pierwszy po wojnie Mały Rocznik Statystyczny. Wydany
„Statystyki Inwestycji i Budownictwa" („Statystyka Polski" seria E zeszyt 3);

zostaje

pierwszy

zeszyt

Kwiecień –maj
Pierwsze specjalne badanie zarobków wg zawodów;
9-14 czerwca
W czasie spisu rolnego sporządzane są po raz pierwszy zestawienia grupujące gospodarstwa rolne wg
wielkości;
14 lipca
Prezes Urzędu nadaje GUS-owi nowy regulamin organizacyjny;
31 lipca
W prasie centralnej ogłoszony zostaje pierwszy komunikat GUS o wykonaniu Narodowego Planu
Gospodarczego i rozwoju gospodarki narodowej w pierwszym półroczu 1958 r. (uprzednio komunikaty
opracowywane były przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego).

1959
5 stycznia
Uchwała Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji środków trwałych wg stanu
na dzień 31 XII 1959 r. zobowiązuje m. in. ministerstwa, prezydia wojewódzkich rad narodowych i jednostki
równorzędne do przedłożenia wyników inwentaryzacji Głównemu Urzędowi Statystycznemu w terenie do dnia
l IX 1960 r.;
7 stycznia
Zostaje utworzone Biuro Spisowe — na szczeblu departamentu, przy równoczesnym przekształceniu Dep. Stat.
Ludności i Spisów Powszechnych w Dep. Stat. Ludności i Badań Demograficznych;
2-10 marca
Jednorazowe badanie stanu i struktury ludności wg płci i wieku — za podstawę przyjmuje się stan Ludności w
dniu 31 XII 1958;
30 maja
Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów powołana zostaje Programowa Komisja Spisowa Spisu
Powszechnego - 1960 r.;
14 sierpnia
Prezes Urzędu w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wprowadza
Klasyfikację Gospodarki Narodowej (z mocą obowiązującą od l I 1960 r.) - mającą zastosowanie w
szczególności w planowaniu i statystyce.

1960
l stycznia
Zachodzą następujące zmiany w strukturze organizacyjnej GUS: Departament Bilansów Gospodarki Narodowej
dzieli się na wydziały, w Departamencie Stat. Pracy zostaje utworzony Wydział Badań Jednorazowych, Dep.
Stat. Ludności i Badań Demograficznych zostaje przekształcony w Dep. Stat. Ludności, Badań
Demograficznych i Zdrowotności, a Dep. Stat. Oświaty, Kultury i Zdrowotności zmienia nazwę na Dep. Stat.
Oświaty i Kultury; ponadto zmienia zakres działania Zarząd Techniki Statystycznej;
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18 marca
Uchwała Rady Ministrów w sprawie przygotowań do przeprowadzenia Spisu Powszechnego 1960 r.;
26 kwietnia
Zarządzeniem Prezesa Urzędu zostaje unormowany zakres działania Archiwum GUS;
Lipiec
Wydany zostaje po raz pierwszy w serii „Statystyka Polski" zeszyt pt. „Statystyka zdrowotności - zachorowania
i zgony wg przyczyn 1952—1957" („Statystyka Polski" z. 37);
4 października
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia Spisu Powszechnego 1960 r.; m. in. powierza
kierownictwo spisu Generalnemu Komisarzowi Spisowemu, Zygmuntowi Radowiczowi. Uchwała Rady
Ministrów w sprawie Państwowej Inspekcji Plonów zawiera m. in. postanowienie o organach PIP, którymi są Inspektorat Główny (na szczeblu departamentu w GUS), inspektorzy wojewódzcy i rzeczoznawcy powiatowi
działający przy wydziałach statystyki prezydiów rad narodowych;
24-28 listopada
Narada kierowników centralnych urzędów statystycznych krajów - członków RWPG w Moskwie (z udziałem
delegacji polskiej), ustalająca zasady i program stałych prac w zakresie ujednolicenia metodologii statystycznej;
6 grudnia
Na terenie całego kraju zostaje przeprowadzony Spis Powszechny.

1961
15 lutego
W celu sprawnego opracowania wyników Spisu Powszechnego 1960 r. Prezes GUS powołuje w Zakładzie
Techniki Statystycznej „Zespół do maszynowego opracowania wyników Spisu Powszechnego 1960 r.";
19 czerwca
Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów zmieniona zostaje uchwała Prezydium Rządu w sprawie
utworzenia Zakładu Techniki Statystycznej GUS; uchwała m. in. stwierdza, że Zakład może posiadać stacje
maszyn licząco-analitycznych, w formie swoich oddziałów, których utworzenie następuje w drodze zarządzenia
Prezesa GUS wydanego po porozumieniu z Ministrem Finansów;
1 lipca
Podjęto badania budżetów rodzin robotniko-chłopów (liczba rodzin: 450)
nauczycieli szkół wiejskich (liczba rodzin: 120);

oraz badania budżetów rodzin

8 sierpnia
Uchwałą Rady Ministrów powołane zostają w GUS: Zarząd Mechanizacji Prac Statystycznych i Biuro
Koordynacji Sprawozdawczości Statystycznej;
l października
W Katowicach - zarządzeniem Prezesa GUS zostaje utworzony pierwszy oddział wojewódzki Zakładu Techniki
Statystycznej GUS;
5 października
Prezes Urzędu powołuje w Zakładzie Techniki Statystycznej Komisję do Spraw Elektronicznego Przetwarzania
Danych.

1962
18 lutego
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Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwala ustawę o organizacji statystyki, w której m. in. postanawia
się, że GUS działa przy Radzie Ministrów i podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, a utworzone
wojewódzkie i miejskie urzędy statystyczne i powiatowe, miejskie, dzielnicowe inspektoraty statystyczne
podlegają GUS-owi (w tym zakresie ulegają likwidacji wydziały statystyki prezydiów rad narodowych), nadto
również m. in. Rada Ministrów zatwierdza corocznie program badań statystycznych; ustawa weszła w życie w
terminie 30-tu dni od daty jej ogłoszenia;
25 maja
Uchwałą Rady Ministrów zostaje nadany Urzędowi statut organizacyjny (GUS składa się z następujących
departamentów: Gabinet Prezesa, Dep. Opracowań Zbiorczych i Informacji, Dep. Bilansów Gospodarki
Narodowej, Departamenty Statystyk: Przemysłu, Rolnictwa i Leśnictwa, Inwestycji i Budownictwa, Transportu
i Łączności, Obrotu i Cen, Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego, Pracy, Finansów, Środków Trwałych,
Oświaty i Kultury, Ludności i Badań Demograficznych, Warunków Bytu, Dep. Terenowych Organów
Statystycznych, Dep. Kadr i Szkolenia, Biur: Koordynacji Sprawozdawczości Statystycznej, Spisów oraz Biura
do Spraw Mechanizacji Prac Statystycznych, Inspektoratu Głównego Państwowej Inspekcji Plonów i
Zarządów: Budżetowo-Gospodarczego oraz Drukarni Zakładowej; uchwała ponadto postanawia, że
szczegółowy podział i zakres czynności tak w Urzędzie jak w jednostkach podległych ustalają regulaminy
organizacyjne nadawane przez Prezesa GUS. Prezes Rady Ministrów ustala zakres i tryb współdziałania
Głównego Urzędu Statystycznego z zainteresowanymi organami administracji państwowej w usprawnieniu
sprawozdawczości, a w szczególności — w opracowaniu wzorcowej dokumentacji stosowanej w jednostkach
gospodarki uspołecznionej;
22 czerwca
Ustalone zostają - przez Prezesa Urzędu - zadania i obowiązki jednostek organizacyjnych GUS w zakresie
współpracy i nadzoru nad terenowymi organami statystyki państwowej;
25 czerwca
Prezes GUS nadaje regulamin organizacyjny terenowym organom statystyki państwowej i ustala objęcie
zakresem działania powiatowych inspektoratów statystycznych miast stanowiących powiaty, w których
znajduje się siedziba powiatowej rady narodowej;
3-4 sierpnia
Pierwsze posiedzenie Stałej Komisji Statystycznej RWPG w Moskwie z udziałem delegacji polskiej;
Sierpień
W serii „Statystyka Polski" (zeszyt 66) ukazują się wyniki Spisu Powszechnego 1960 r. opracowane metodą
reprezentacyjną; obejmują one dane dla indywidualnych gospodarstw rolnych;
3 grudnia
Przeprowadzono pierwszy powszechny spis grudniowy zwierząt gospodarskich;
Grudzień
Opracowano po raz pierwszy szczegółowy bilans finansowy państwa.

1963
l stycznia
Rozszerzono badania budżetów rodzinnych w gospodarce uspołecznionej, obejmując nimi zatrudnionych poza
rolnictwem i leśnictwem (ogólna liczba rodzin: 4220);
3 stycznia
Prezes GUS ustala tryb, zasady i harmonogram prac związanych z przeprowadzeniem jednorazowego badania
techniczno-ekonomicznych współzależności pomiędzy gałęziami gospodarki narodowej w roku 1962;
czerwca
Zostają zakończone prace związane z obliczeniem wartości środków trwałych w gospodarce narodowej wyniki szacunku i powszechnej inwentaryzacji w cenach z roku 1960;
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18 sierpnia
Dla opracowania nowego Jednolitego Wykazu Wyrobów, który ma obowiązywać od 1970 r. zostaje powołana
w GUS specjalna Komisja.

1964
25 lutego
Włączenie wojewódzkich (miejskich) inspektoratów i terenowych punktów badań budżetów rodzinnych do
wojewódzkich (miejskich) urzędów statystycznych;
23 marca
Prezes Urzędu powołuje Komisję dla Ujednolicenia Klasyfikacji Gospodarki Narodowej i Klasyfikacji
Budżetowej;
Maj
Z okazji XX. lecia Polski Ludowej i IV Zjazdu PZPR wydana zostaje „Polska w liczbach 1944-1964”;
Sierpień
Opublikowane zostają wyniki ostateczne Spisu Powszechnego 1960 r. dotyczące ludności i gospodarstw
domowych (seria „L" „Statystyka Polski" - zeszyt l i dalsze).

1965
11-15 stycznia
W Genewie pod auspicjami FAO odbyła się konferencja poświęcona problemom światowego spisu rolnego w
1970 r.;
8 lutego
Na podstawie statutu organizacyjnego GUS (z 25.V.1962 r.) Prezes GUS nadaje regulamin organizacyjny
Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
8-12 lutego
W Genewie odbyła się IV Sesja Grupy Roboczej ds. Elektronicznego Przetwarzania Informacji Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ;
Luty
Po raz pierwszy opracowano szacunkowo spożycie przez ludność dóbr materialnych i usług niematerialnych,
finansowanych z dochodów osobistych ludności i z funduszy społecznych w latach 1960-1962;
1 kwietnia
Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr Wincentego
Kawalca – ekonomistę, długoletniego działacza gospodarczego;
17-21 czerwca
W Moskwie odbyło się VI posiedzenie Stałej Komisji Statystycznej RWPG, delegacji polskiej przewodniczył
W. Kawalec;
30 czerwca
Powołano nowy Komitet Redakcyjny GUS. Przewodniczącym została E. Krzeczkowska;
30 sierpnia, 10 września
W Belgradzie pod auspicjami ONZ odbył się II Światowy Kongres Ludności.
14-22 września
W Belgradzie odbyła się 35 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, w skład delegacji polskiej
wchodzili z ramienia GUS Z. Zaremba oraz polscy członkowie MIS K. Romaniuk i E. Lipiński;
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13 października
Z okazji 20 rocznicy reaktywowania GUS przypadającej 12 marca odbyła się uroczysta akademia;
18-23 października
W Genewie odbyła się XIII Plenarna Konferencja Statystyków Europejskich. Delegacji GUS przewodniczył W.
Kawalec;
11 listopada
Kierownictwo GUS akceptowało podjęcie w 1996 r. na terenie województwa krakowskiego i m. Krakowa
eksperymentu tzw. „krakowskiego”, który wprowadzał nowy system zbierania i opracowywania sprawozdań
statystycznych. Eksperyment się powiódł, ale zrezygnowano z jego wdrożenia bez uzasadnienia;
28 grudnia
Uchwałą Rady Ministrów nr 322/65 zostaje powołany Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS.

1966
10 stycznia
Powołano Komisję Matematyczną GUS, jej przewodniczącym został doc. dr W. Welfe (zarządzenie nr 2
Prezesa GUS);
3 lutego
W GUs powołano Komisję Metodologiczną, której zadaniem jest prowadzenie stałych prac nad doskonaleniem
metodologii i organizacji badań statystycznych;
11 lutego
W GUS odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej;
29 marca
Zarządzeniem nr 71 Prezesa GUS nadano regulamin organizacyjny terenowym organom statystyki państwowej;
30 marca
Zarządzeniem nr 70 Prezesa Główny Urząd Statystyczny i Zakład badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS
otrzymują regulamin organizacyjny;
15-30 kwietnia
GUS przeprowadził spis przemysłowy;
6-7 czerwca
W GUS odbyła się pierwsza po wojnie konferencja w sprawie oceny stanu i kierunków rozwoju statystyki
miejskiej;
13 czerwca
Odbyło się posiedzenie II sesji Naukowej Rady Statystycznej;
14 czerwca
Zarządzeniem nr 94 Prezesa GUS wprowadzono obowiązek opracowania metryk statystycznych za okres 19181939 i 1944-1965 w zakresie niektórych wskaźników;
10 lipca
Podjęto badania budżetów rodzinnych wśród ok.400 rodzin robotników-chłopów;
30 lipca
Zarządzeniem nr 136 GUS została powołana Komisja ds. Koordynacji prac w zakresie opracowania i
wykorzystania materiałów statystycznych z okresu okupacji hitlerowskiej;
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Wrzesień
Z okazji Kongresu Kultury Polskiej wydano publikację „20 lat kultury w Polsce Ludowej- dane statystyczne”;
22-24 listopada
GUS zorganizował sympozjum pt. „Wybrane problemy statystyki w Polsce”;
Listopad
Powołano Komisję Programową ds. Jednolitego Systemu Ewidencji, Sprawozdawczości i Statystyki;
13 grudnia
Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 387/66 w sprawie przeprowadzenia w grudniu 1970 spisu powszechnego i
prac przygotowawczych do tego spisu.

1967
Styczeń
Ukazał się „Rocznik Statystyczny Przemysłu1945-1965”;
15 lutego
Ukazał się „Rocznik Statystyki Międzynarodowej”- pierwsze tego typu wydawnictwo GUS;
19-25 lutego
Przeprowadzono reprezentacyjne badanie ankietowe dotyczące warunków bytu ludności połączone z badaniem
korzystania ze środków masowego przekazu;
15-21 kwietnia
GUS przeprowadził spis zasobów mieszkaniowych;
24 maja
Utworzony został przez GUS Zarząd Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych, któremu
zostają podporządkowane: Ośrodek Elektroniczny, Zakład Techniki Statystycznej i wojewódzkie stacje techniki
statystycznej;
Maj
GUS opublikował „Tablice minimalnej liczebności próbki i wielokrotności przedziałów ufności”; opracowanie
to, wydano w Polsce po raz pierwszy;
8 maja
Nadano regulaminy organizacyjne: Zarządowi Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych,
Ośrodkowi Elektronicznemu, Zakładowi Techniki Statystycznej;
10 października
W GUS uruchomione pierwszą elektroniczną maszynę cyfrową ICL-1905;
2-6 grudnia
Rolniczy spis gruntowy przeprowadzono po raz pierwszy metodą reprezentacyjną.

1968
16 styczeń
Utworzono w GUS Centralny Ośrodek do Spraw Jednolitego Systemu Ewidencji i Statystyki Gospodarczej;
20-23 lutego
W Warszawie obradował międzynarodowe sympozjum nt „Problemów dochodu narodowego i porównań
międzynarodowych”;
Luty
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GUS przeprowadził tzw. spis kadrowy;
6 czerwca
W GUS odbyła się pierwsza po wojnie konferencja dla przedstawicieli prasy zagranicznej akredytowanych w
Polsce;
7 czerwca
Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ wybrała Polskę na członka Komisji Statystycznej przy ONZ;
20 lipca
Rada Ministrów wydała uchwałę nr 242 w sprawie przeprowadzenia dla celów badań statystycznych podziału
terenu kraju na stałe rejony statystyczne i obwody spisowe;
29 lipca
Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego ramach prac
przygotowawczych do spisu powszechnego 1970 r.;
19 sierpnia
Ukazał się album jubileuszowy GUS pt.: „Wybrane dokumenty z historii statystyki”;
31 sierpnia
Archiwum GUS w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowało wystawę ilustrującą
wykorzystanie przez okupanta hitlerowskiego siły roboczej oraz eksploatację gospodarczą obszarów polskich,
w świetle unikalnych dokumentów statystycznych;
15 września
Rozpoczęto badania budżetu czasu przeprowadzane metodą rotacyjną;
19 września
Dla członków Kierownictwa partii i Rządu oraz środków masowego przekazu, utworzono system
statystycznych informacji GUS wyprzedzających ostatecznie wyniki niektórych badań;
15-17 października
W GUS odbyła się pierwsza narada kierowników komórek wydawniczych urzędów statystycznych krajów
RWPG;
8 listopada
Rada Ministrów powzięła uchwałę nr 327 w sprawie organizacji sieci społecznych korespondentów rolnych;
6-11 grudnia
W ramach prac przygotowawczych do Spisu Powszechnego 1970 przeprowadzono na terenie powiatu
rawickiego i m. Rybnika spis próbny;
10 grudnia
Biblioteka GUS została przekształcona w Centralną Bibliotekę Statystyczną.

1969
8 marca
Przekazano do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów opracowaną po raz pierwszy przez GUS, analityczną
miesięczną „Informację o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych”;
8 maja
Ukazał się pierwszy numer „Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego”;
Maj
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Ukazał się „Rocznik Statystyczny Kultury 1945-1967”;
19 czerwca
Wprowadzono nowy regulamin organizacyjny terenowych organów statystyki państwowej;
Czerwiec
W powiatach Golub-Dobrzyń, Sławno, Sokołów Podlaski i Lubartów przeprowadzono łącznie z czerwcowym
spisem rolniczym –próbny spis budynków gospodarczych;
3-11 września
W Londynie obradowała 37 sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego;
9 września
Ogłoszona została nowa Klasyfikacja Gospodarki Narodowej;
30 września
W Warszawie odbyło się, zorganizowane przez GUS, pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ,
międzynarodowe seminarium na temat problemów statystyki regionalnej, w którym wzięło udział 80
specjalistów z 31 krajów;
23 października
Wydano po raz pierwszy w Polsce „Szkolny Rocznik Statystyczny”.

1970
2 stycznia
Podjęto badania statystyczne obejmujące budżety 500 rodzin pracowników zatrudnionych w leśnictwie;
2-12 stycznia
Przeprowadzono badanie struktury ludności według płci i wieku zameldowanej na pobyt czasowy powyżej 2
miesięcy;
27 lutego
W siedzibie PAN odbyło się pierwsze posiedzenie nowoutworzonej Komisji Statystyki przy Komitecie Nauk
Ekonomicznych PAN;
7 marca
Zostaje zatwierdzony podział kraju na stałe rejony statystyczne i obwody spisowe;
16 marca
Ukazał się nowa klasyfikacja usług;
1 czerwca
Podjęto reprezentacyjne badanie wykorzystania urlopów za rok 1969;
15-19 czerwca
W Genewie obradowała XVIII plenarna Sesja Konferencji Statystyków Europejskich;
Czerwiec
Łącznie z dorocznym spisem rolniczym przeprowadzono, stanowiący część NSP 1970, spis budynków i
pomieszczeń gospodarczych w indywidualnych gospodarstwach oraz u indywidualnych właścicieli zwierząt,
nie posiadających gospodarstw rolnych;
18 lipca
W tygodniku Polityka ukazał się nr 1 wkładki pt.: „Polityka-Statystyka”, redagowanej przez zespół
pracowników Polityki i GUS;
Wydany został po raz pierwszy w Polsce Ludowej „Atlas Statystyczny”;
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1 października
Podjęto statystyczne badanie zarobków;
5-16 października
W Genewie odbyło się posiedzenie Komisji Statystycznej ONZ, w którym, jako członek Komisji, wziął udział
Prezes GUS;
15 listopada
Zmarł Zygmunt Padowicz (1901-1970) Prezes Głównego Urzędu statystycznego w latach 1949-1965;
19 listopada
Ukazała się pierwsza publikacja GUS zawierająca wyniki wstępne jednego z tematów Narodowego Spisu
Powszechnego 1970;
8-12 grudnia
Przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności, zamieszkanych mieszkań i budynków, gospodarstw
rolnych.

1971
4 stycznia
W Ośrodku Elektronicznym GUS oddano do użytku nową elektroniczną maszynę cyfrową ICL – 1902A;
12 lutego
Uchwałą nr 33/71 Rady Ministrów, GUS został zobowiązany do planowania i koordynowania rozwoju
„centralnego systemu statystycznego informacji państwowej”;
12 marca
Ukazał się obszerny komunikat zawierający podstawowe informacje ze wstępnych wyników Narodowego Spisu
Powszechnego 1970;
1 czerwca
Podjęto badanie budżetów rodzin emerytów;
14-18 czerwca
W Genewie obradowała XIX Sesja Konferencji Statystyków Europejskich;
10 lipca
GUS otrzymuje nowy regulamin organizacyjny;
10-20 sierpnia
W Waszyngtonie odbyła się 38 sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego;
11 września
Ogłoszone zostały hipotetyczne tablice wymieralności 1971-2000;
25 października
W GUS odbyła się konferencja prasowa przeznaczona dla korespondentów prasy zagranicznej akredytowanych
w Polsce;
24 grudnia
W Poznaniu przyjęta została do eksploatacji czwarta elektroniczna maszyna cyfrowa w organach statystyki
państwowej;
30 grudnia
W Katowicach oddano do eksploatacji elektroniczną maszynę cyfrową „Odra-1304”.
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1972
1 stycznia
Utworzono przy GUS Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej;
14 stycznia
Ujednolicono nazewnictwo oraz interpretację treści wybranych pojęć ekonomicznych z zakresu produkcji,
usług, pracy i płac, inwestycji i środków trwałych stosowanych w statystyce;
31 stycznia
Zakończono badanie kredytowania i oszczędzania w gospodarstwach domowych;
5 lutego
Centralny Ośrodek do Spraw Jednolitego Systemu Ewidencji i Statystyki Gospodarczej został włączony do
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemu Państwowej Informacji Statystycznej;
25 marca
Zakończono jednorazowe badanie gospodarki mieszkaniowej;
29 marca
Sejm PRL na wniosek prezesa Rady Ministrów powołała W. Kawalca, dotychczasowego Prezesa GUS, na
stanowisko Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych;
18 kwietnia
Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Statystycznego St. Kuzińskiego;
14 września
Prezes Rady Ministrów powołał dotychczasowego dyrektora Ośrodka Elektronicznego GUS T. Walczaka na
stanowisko wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
13 listopada
W posiedzeniu Komisji Statystycznej ONZ w Genewie wzięła udział delegacja GUS pod przewodnictwem
Prezesa Urzędu St. Kuzińskiego;
16 listopada
Rozpoczęło się badanie ankietowe, przeprowadzone przez specjalnych ankieterów, na temat zmian struktury
społeczno-zawodowej ludności, korzystania z dóbr kulturalnych i sytuacji życiowej młodych małżeństw.

1973
Styczeń
Zakończono prace wstępne nad założeniami Systemu Państwowej Informacji Statystycznej (SPIS);
10-30 marca
Na terenie całego kraju przeprowadzono spis magazynów;
15-19 maja
W GUS odbyło się XXI posiedzenie Stałej Komisji Statystycznej RWPG;
21-30 sierpnia
W 39 Plenarnej Sesji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego wzięła udział delegacja GUS;
15-19 października
W Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ przy współudziale
Głównego Urzędu Statystycznego, pierwsze Międzynarodowe Seminarium na temat statystyki ochrony
środowiska;
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2 listopada – 10 grudnia
W jednostkach organizacyjnych gospodarki uspołecznionej przeprowadzono spis kadrowy według stanu na
dzień 31 października 1973.

1974
14 lutego
Uchwała nr 48/47 Rady Ministrów Głównemu Urzędowi Statystycznemu został nadany statut;
30 marca
Rozpoczął się spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną (tzw. mikrospis);
1 kwietnia
Prezes Rady Ministrów powołał mgr Kazimierza Rusinka, dotychczasowego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
25 kwietnia – 15 maja
GUS przeprowadził reprezentacyjne ankietowe badanie przyczyn rozwodów na podstawie akt sądowych;
23 maja
Prezes Rady Ministrów mianował Adama Machnowskiego Pierwszym Zastępcą Prezesa GUS;
3 czerwca
Główny Urząd Statystyczny otrzymał, nadany zarządzeniem nr 26 Prezesa Urzędu, regulamin organizacyjny;
4 czerwca
Utworzono Komisję do spraw Ogólnego Klasyfikatora Produkcji Przemysłowej i Rolniczej Państw-Członków
RWPG;
8 czerwca
W Radomiu odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Elektronicznego GUS;
24-29 czerwca
W XXII plenarnej sesji Konferencji Statystyków Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
uczestniczyła delegacja GUS;
1 grudnia
Ośrodki elektroniczne GUS otrzymały ramowy regulamin organizacyjny.

1975
3 lutego
Nadano Statut Ośrodkowi Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Szkolenia Zawodowego GUS;
12 lutego
Nadano Regulamin organizacyjny Zarządowi Mechanizacji i Administracji Opracowań Statystycznych;
1 czerwca
W celu dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych organów statystyki państwowej do
dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa wprowadzonego z dniem 1.VI. 1975 r. utworzono 32
nowe wojewódzkie urzędy statystyczne;
2-9 września
W Warszawie obradowała-zorganizowana prze Główny Urząd Statystyczny -49 sesja Międzynarodowego
Instytutu Statystycznego;
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3 października
Nadano statut Centralnej Bibliotece Statystycznej w m. ST. Warszawie;
18 października
Ukazała się publikacja pt.: „Kobieta w Polsce” wydana w związku z ogłoszeniem przez ONZ roku 1975
Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Następna edycja publikacji ukazał się w 2007 r;
22 listopada
Postanowiono, począwszy od 1976 r., przeprowadzać corocznie spisy rolnicze według stanu na dzień 30
czerwca.

1976
27 lutego
W Warszawie i Paryżu odbyły się konferencje prasowe na których zaprezentowano zawarte w publikacji
„Porównanie cen i poziom spożycia Polska-Francja” wyniki prac prowadzonych przez francuski Instytut
Statystyki i Badań Ekonomicznych oraz Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS;
20 maja
Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 1000/76 w sprawie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu
Powszechnego 1978 r;
Czerwiec
Ośrodek Elektroniczny GUS otrzymał pierwsze miejsce w konkursie na wzorcowy ośrodek informatyczny;
1-6 lipca
Odbył się doroczny spis rolniczy;
26 lipca
Nadano regulamin organizacyjny Ośrodkowi Elektronicznemu GUS w Warszawie;
1 grudnia
Nadano nowy regulamin organizacyjny Zarządowi Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych.

1977
3-6 stycznia
Odbył się pełny spis pogłowia zwierząt gospodarskich;
7 kwietnia
Kolegium GUS zaakceptowało program stopniowego wdrażania w tosp podsystemu SPIS „Wojewódzki Bank
Danych”;
1-7 lipca
Przeprowadzono doroczny spis rolniczy;
2-30 listopada
Przeprowadzono spis kadrowy, którym objęto według stanu na 31 X 1977 –wszystkie jednostki gospodarki
uspołecznionej;
15-18 listopada
Delegacja GUS pod przewodnictwem Prezesa Urzędu uczestniczyła w Hawanie w obradach 30-tego
posiedzenia Stałej Komisji Statystycznej RWPG;
5-15 grudnia
Prezes GUS uczestniczył w New Delhi w obradach 41 sesji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego;
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7-13 grudnia
W ramach prac przygotowawczych do NSP 1978 przeprowadzono tzw. spis próbny.

1978
2-6 stycznia
Przeprowadzono, według stanu o północy z dnia 31.XII.1977 na 1.I.1978, pełny spis pogłowia zwierząt
gospodarskich;
17 lutego
Podpisano Program Współpracy między Szkoła Główną Planowania i Statystyki a Głównym Urzędem
Statystycznym na okres 1.I.1978-31.XII.1979;
10-31 marca
Przeprowadzono badanie wyposażenia miast, gmin i miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i
urządzenia;
20-23 marca
Delegacja GUS uczestniczyła w Genewie w konferencji zorganizowanej przez Komisję Statystyczną EKG
ONZ, poświęconej metodologii badania budżetów gospodarstw domowych;
27 kwietnia
Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia w dniach od 7 do 13 grudnia 1978 r.
na terenie całego Państwa, Narodowego Spisu Powszechnego;
12 lipca
W serii ,,Statystyka Polski” – jako kolejna 97 pozycja - ukazała się publikacja pt.: ,,Budżet czasu mieszkańców
Polski";
29 września
Decyzją nr 143/78 Prezydium Rządu, GUS został zobowiązany do zapewnienia niezbędnej sprawozdawczości
dla oceny rozwoju miasta i gmin;
25 października
Ukazała się publikacja pt.: „Ruchliwość społeczno-zawodowa na Węgrzech i w Polsce” opracowana wspólnie
przez autorów z Węgier i Polski;
7-13 grudnia
Przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających,
zamieszkanych mieszkań i innych zamieszkanych pomieszczeń; nie zamieszkanych mieszkań w budynkach
mieszkalnych; jako pierwsze zameldowały o zakończeniu spisu województwa: piotrkowskie białostockie i
radomskie;
14-18 grudnia
Przeprowadzono w 160 dobranych losowo obwodach reprezentacyjny spis kontrolny.

1979
31 stycznia
W środkach masowego przekazu ogłoszony został Komunikat Generalnego Komisarza Spisowego o wstępnych
wynikach NSP 1978;
23 maja
W serii " Biblioteka Wiadomości Statystycznych" ukazała się publikacja pt.: „Metodologia badań
reprezentacyjnych w GUS”;
28 lipca
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W serii „Zeszyty Metodyczne” ukazała się publikacja pt.: „Definicje podstawowych pojęć z zakresu
demografii”;
2 listopada
Zarządzeniem nr 11 Prezesa GUS powołany został Zespół Konsultacyjno- Programowy do Spraw Statystyki
Regionalnej;
3-7 listopada
W Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Demografia-polityka regionalna -rozwój
społeczno-gospodarczy”, w której uczestniczyło łącznie z siedmio osobową delegacją GUS - ok. 100 osób
reprezentujących placówki naukowe;
28 listopada
Ukazała się publikacja pt.: „Tendencje rozwoju społecznego” - pierwsze tego rodzaju opracowanie GUS;
4-14 grudnia
Prezes GUS uczestniczył w Maneli na Filipinach w obradach 42 Sesji Międzynarodowego Instytutu
Statystycznego w której wzięło udział 340 uczestników z zagranicy i kilkudziesięciu przedstawicieli nauki i
praktyki statystycznej z Filipin.

1980
2-6 stycznia
Przeprowadzono pełny spis pogłowia zwierząt gospodarskich, według stanu z dnia 31 grudnia 1979 r. na dzień
1 stycznia 1980 r;
16 stycznia
Decyzją nr 3 Prezesa Rady Ministrów został powołany „Międzyresortowy zespół do opracowania oceny
styczniowego (1980 r.) spisu pogłowia zwierząt gospodarskich oraz wniosków w sprawie maksymalnej
odbudowy tego pogłowia w 1980r.”;
6 lutego
Uchwałą nr 8/80 Rada Ministrów zatwierdziła na rok 1980 program badań statystycznych organów statystyki
państwowej „Podstawowe kierunki prac oraz tematyka badań zmiennych na rok 1980”;
24-29 lutego
W Genewie w X Sesji Grupy Robotniczej do Spraw Rachunków Narodowych i Bilansów Gospodarki
Narodowej w ramach Konferencji Statystyków Europejskich EKG wzięli udział przedstawiciele GUS;
10 kwietnia
Ustalono szczegółowy program współpracy na 1980 r. miedzy GUS i Spis w zakresie prac naukowobadawczych i kształcenia statystyków;
15 kwietnia
Z okazji 25-lecia działalności Zakładu Techniki Statystycznej odbyła się uroczysta akademia z udziałem
prezesa GUS;
25 kwietnia
Ukazało się zarządzenie nr 7 prezesa GUS wprowadzające z dniem 1 I 1981 r. nową Klasyfikację Gospodarki
narodowej, stanowiącą podstawę agregowania w statystyce i planowaniu danych liczbowych dotyczących
przedsiębiorstw, jednostek budżetowych oraz innych jednostek gospodarki narodowej;
17 czerwca
GUS przekazał Polskiej Agencji Prasowej ostateczne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
przeprowadzonego 7 grudnia 1978 r;
23-27 czerwca
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W obradach 28 plenarnej sesji Konferencji Statystyków Europejskich EKG w Genewie uczestniczył prezes
GUS;
19 sierpnia
W serii „Zeszyty Metodyczne” ukazała się zmodyfikowana wersja Klasyfikacji Gospodarki Narodowej
obowiązująca od 1981 r. i zawierająca usystematyzowany podział jednostek gospodarki narodowej według
działów, gałęzi i branż;
24 sierpnia
Prezes Rady Ministrów Józef Pińkowski powołał na stanowisko prezesa GUS Wiesława Sadowskiego,
profesora zwyczajnego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, autora licznych prac z zakresu statystyki i
ekonometrii, b. rektora SGPiS i ostatnio dyrektora Instytutu Ekonometrii tej uczelni, będącego też jednocześnie
m.in.; członkiem korespondentem PAN i przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Akademii;
15 września
Rada Ministrów wydała uchwałę nr 84 w sprawie badań i analiz kosztów utrzymania m. in. nakładającą na GUS
obowiązek pogłębiania i doskonalenia badań warunków bytu ludności, poziomu i ruchu cen a także obliczeń
wskaźników kosztów utrzymania;
16-19 września
W Warszawie odbyło się II Międzynarodowe Seminarium EKG ONZ na temat statystyki
ochrony środowiska zorganizowane przez GUS. W seminarium wzięli udział przedstawiciele 19 państw i
wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe: Biuro Statystyczne ONZ, FAO, UNESCO, WHO;
17 września
Ukazało się zarządzenie nr 14 prezesa GUS wprowadzające z dniem 1 I 1981 nową klasyfikację usług;
24 września
Rada zakładowa ZZPPiS przy GUS postanowiła ustąpić w związku z nieuzyskanie mandatu zaufania członków
Związku w przeprowadzonym plebiscycie, W miejsce RZ ZZPPiS zaczęła działać w GUS Grupa Odnowy
ZZPPiS;
29 września
W GUS powstał Komitet Założycielski Niezależnego Samorządowego Związku Pracowników Statystyki. Do
31 X do NSZZPS wstąpiło 630 osób;
3 października
W serii „Statystyka Polski” ukazała się publikacja pt.: „Narodowy. Spis Powszechny z dnia 7 XII .1978.
Ludność, gospodarstwa domowe i warunki mieszkaniowe” zawierająca w ujęciu tabelarycznym podstawowe
tematy NSP 1978, dotyczące struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności oraz gospodarstw
domowych, a także warunków mieszkaniowych ludności;
30 października
W serii "Statystyka Polski" ukazała się publikacja pt.: „Gospodarka żywnościowa 1980” przynosząca
informacje za 1979 r. i lata poprzednie;
29 listopada
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Statystyki przy GUS został zarejestrowany pod
numerem 1940 w NSZZ „Solidarność” Region „Mazowsze”;
1-5 grudnia
W Genewie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Zarządzającego międzynarodowym projektem
zastosowania komputerów w statystyce;
13 grudnia
Prezes GUS prof. dr hab. W. Sadowski z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbył rozmowę z grupą ekspertów
Ośrodka Badań Społecznych przy Komisji Krajowe tego związku.
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1981
7 stycznia
W serii „Statystyka Polski” ukazała się publikacja pt. „Budżety gospodarstw domowych w 1979 r.”
prezentującą wyniki badań poszczególnych kategorii budżetu rodzinnego według składu demograficznego
badanych rodzin, struktury dochodów, wydatków, spożycia, wyposażenia mieszkań w sprzęt trwałego użytku
itp.;
20 marca
W serii „Statystyka Polski” ukazała się publikacja pt.: „Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 XII 1978 r.
Rodzina” prezentująca strukturę wielkości rodzin i stopień obciążenia ich wychowaniem dzieci. Ponadto
zostały naświetlone warunki mieszkaniowe rodzin w Polsce;
28 marca
Zarządzeniem P rezesa GUS nadano Regulamin Organizacyjny Zarządowi Wydawnictw Statystycznych i
Drukarni ZWSiD;
10 kwietnia
W Zakładzie Elektronicznego Przetwarzania Informacji II Ośrodka Elektronicznego GUS w Warszawie
przekazano do eksploatacji system monitorów ekranowych;
16 kwietnia
W Warszawie odbyło się zebranie założycielskie powołujące ponownie do życia Polskie Towarzystwo
Statystyczne. Na zebraniu tym uchwalono Deklarację Programową, przyjęto Status i Regulamin Organizacyjny
PTS oraz dokonania wyboru Tymczasowej Rady Głównej;
17 kwietnia
W serii „Statystyka Polski” ukazał się „Rocznik Statystyczny Miast 1980” przynoszący kompleksowy zestaw
danych za 1979 r. dla pełnej zbiorowości miast, charakteryzujący poziom społeczno gospodarczy tych
jednostek;
1-7 lipca
Przeprowadzono doroczny czerwcowy spis rolniczy według stanu o północy z dnia 30 VI na 1 VII 1981 r;
8 lipca
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia metodą reprezentacyjną w dniach od 2 do
7 I 1982 r. spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego
gospodarstwa rolnego;
30 lipca
W Ośrodku Elektronicznym GUS w Warszawie uruchomiono minikomputer Mera-9150;
10 września
W Urzędzie m.st. Warszawy zostało zarejestrowane Polskie Towarzystwo Statystyczne. Fakt ten umożliwił
rozpoczęcie działalności statutowej, którą zaczęła rozwijać we wrześniu Tymczasowa Rada Główna
Towarzystwa;
29 września
W serii „Statystyka Polski” jako nr 1 podserii „Studia i Prace” ukazała się praca pt.: „Zróżnicowanie dochodów,
kosztów utrzymania i spożycia w1980 r.”;
8-10 października
W Jachrance Koło Zakładowe SEP przy ZMiAOS zorganizowało konferencję dla sieci obliczeniowej OE i OI
WUS, której tematyka dotyczyła m.in. transmisji danych w maszynach JBM 370 i UNIVAC 1106;
14 października
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Rada Ministrów wydała uchwałę nar 213/81 w sprawie aktualizacji wartości majątku trwałego nakładającą na
GUS obowiązek opracowania szczegółowych zasad, trybu i terminu przeprowadzenia tej aktualizacji;
16 listopada
w serii „Statystyka Polski” jako nr 140 ukazała się kolejna publikacja NSP 1978 pt.: „Migracje ludności”
przynosząca informacje o rozmiarach i kierunkach ruchów migracyjnych w poszczególnych województwach w
podziale na miasta i wieś.

1982
26 lutego
Sejm PRL uchwalił Ustawę o statystyce państwowej określającą zakres badań statystycznych, organizację i
zakres działania organów statystyki państwowej oraz obowiązki statystyczne przedsiębiorstw państwowych,
innych jednostek i osób fizycznych. Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki
państwowej;
9 kwietnia
Zarządzeniem Prezesa GUS - wchodzącym w życie od 1 maja 1982 - powołano na 3-letnią kadencję Komitet
Redakcyjny;
29 kwietnia
Ukazało się zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów określające zakres i tryb działania oraz powołujące
skład Naukowej Rady Statystycznej przy GUS na okres 3 lat;
21 czerwca
W SGPiS odbyło , się z udziałem pracowników GUS, Walne Zgromadzenie nowo założonego Polskiego
Towarzystwa Demograficznego, na którym wybrano władze Zarządu Głównego PTD - prezesem ZGPTD został
prof. dr K. Romaniuk;
21-25 czerwca
W Genewie odbyła się, z udziałem delegacji GUS, 30 sesja plenarna Konferencji Statystyków Europejskich
(EKG);
1-7 lipca
Przeprowadzono doroczny czerwcowy spis rolniczy według stanu o północy z dnia 30 VI na l VII 1982 r;
24 września
Ukazało się zarządzenie Prezesa GUS nadające Regulamin Organizacyjny Głównemu Urzędowi
Statystycznemu;
30 września
Zarządzeniem Prezesa GUS określono szczegółowy zakres działania wojewódzkich urzędów statystycznych.

1983
l stycznia
Prezes GUS powołał doc. dra hab. Janusza Bugę na stanowisko dyrektora Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych GUS;
21-22 stycznia
Odbyło się w Pradze posiedzenie Biura Komitetu Zarządzającego Programem Zastosowania Komputerów w
Statystyce oraz przewodniczących delegacji krajów wiodących w realizacji programu. Obradom przewodniczył
wiceprezes GUS T. Walczak przewodniczący wymienionego Komitetu;
28 stycznia
Prezes GUS zarządzeniem nr 6 powołał w GUS Komisję Metodologiczną, której zadaniem jest rozpatrywanie i
ocena problemów metodologicznych dotyczących badań i opracowań statystycznych;
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16 lutego
Prezes GUS zarządzeniem nr 9 polecił prowadzenie czerwcowego spisu rolniczego według stanu o północy z
14 na 15 czerwca oraz wydał odpowiednie instrukcje;
1 marca
Prezes GUS zarządzeniem nr 13 polecił przeprowadzenie kwartalnych spisów pogłowia zwierząt gospodarskich
i drobiu metodą reprezentacyjną w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych ustalając terminy i
zakres badania;
3 marca
Prezes GUS zarządzeniem nr 15 ustalił strukturę organizacyjną Zakładu Badań Statystycznych;
17 marca
Prezes GUS zarządzeniem nr 27 powołał Komisję Specjalnego Postępowania Porządkowego, której celem jest
rozpatrywanie spraw osób zajmujących stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów i naczelników wydziałów,
które dopuściły się rażącego naruszenia porządku prawnego lub obowiązków służbowych powodujących
poważne szkody społeczne i orzekanie kar w oparciu o obowiązujące przepisy;
21-25 marca
Odbyła się 18 sesja Grupy Roboczej do Spraw Elektronicznego Przetwarzania Danych w Genewie, działającej
w ramach Konferencji Statystyków Europejskich;
13-17 czerwca
Odbyła się 31 Sesja Plenarna Konferencji Statystyków Europejskich w Genewie. Na sesji omawiano m.in.
problemy zastosowania prac analitycznych i parastatystycznych w działalności statystyki państwowej,
zabezpieczenia zbiorów danych i ochrony tajemnicy zadań indywidualnych w badaniach statystycznych i
bankach danych;
11 lipca
Prezes GUS zarządzeniem nr 48 ustalił podział publikacji GUS:
1. publikacje zbiorcze,
2. publikacje w seriach wydawniczych,
3. publikacje wojewódzkich urzędów statystycznych;
9 sierpnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 50 polecił przeprowadzenia w dniach 2-30 listopada spisu kadrowego według
stanu z 31 X 1983;
10 sierpnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 51 polecił przeprowadzenie co 2 lata badania statystycznego ludności
zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone według stanu w
dniu 10 listopada 1983 r;
30 sierpnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 54 powołał w GUS Komisję dyscyplinarną I i II instancji;
12-22 września
Odbyła się 44 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Madrycie;
19 września
Prezes GUS zarządzeniem nr 58 polecił przeprowadzenie reprezentacyjnego badania statystycznego
pracowników według wysokości wynagrodzenia miesięcznego za wrzesień 1983 r;
23 września
Prezes GUS zarządzeniem nr 62 wprowadził jako obowiązujące w planowaniu, statystyce i ewidencji
następujące klasyfikacje, kody i nomenklatury:
- Systematyczny Wykaz Wyrobów,
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- Kod Towarowo-Materiałowy,
- nomenklatury wyrobów;
18-21 października
Odbyło się 41 posiedzenie Stałej Komisji Statystycznej RWPG w Kijowie z udziałem prezesów urzędów
statystycznych krajów RWPG oraz Jugosławii;
24-28 października
W Jachrance odbyło się VII posiedzenie Grupy Roboczej d/s systemu meta-danych statystycznych METIS w
ramach międzynarodowego projektu zastosowań komputerów w statystyce, (Statistical Computing Project)
UNDP i EKG;
23-25 listopada
Odbyło się w Belgradzie piąte posiedzenie Komitetu Zarządzającego międzynarodowym projektem
zastosowania komputerów w statystyce z udziałem przedstawicieli kierownictw urzędów statystycznych;
28 grudnia
Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia w 1984 r. spisu ludności i mieszkań
metodą reprezentacyjną.

1984
17 stycznia
Zmarł prof. dr Konstanty Czerniewski, autor licznych prac z zakresu statystyki i ekonomiki rolnictwa,
długoletni pracownik GUS (w latach 1931-1936 kierownik referatu sieci korespondentów rolnych, w latach
1953-1966 dyrektor Departamentu Statystyki Rolnictwa i Leśnictwa);
30 stycznia - 3 lutego
Odbyła się w Genewie VIII Sesja Grupy Problemowej na temat „Integracja Statystyki Społecznej i
Demograficznej” zorganizowana przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ;
10 lutego
Prezes GUS zarządzeniem nr 6 polecił utworzenie z dniem I lipca 1984. Ośrodka Elektronicznego GUS w
Olsztynie na bazie likwidowanego z dniem 30 czerwca 1984 Ośrodka Informatycznego;
29 lutego
Prezes GUS zarządzeniem nr 9 nadał regulamin organizacyjny Zarządowi Wydawnictw Statystycznych i
Drukarni;
18-22 czerwca
Odbyła się 32 sesja plenarna Konferencji Statystyków Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w
Genewie z udziałem delegacji 30 krajów oraz 9 organizacji międzynarodowych;
15-22 czerwca
Odbył się na terenie całego kraju czerwcowy spis rolniczy według stanu z dnia 14 na 15 czerwca;
8-10 sierpnia
Odbyła się w Helsinkach międzynarodowa konferencja poświęcona problemom badania i analizy budżetu czasu
z udziałem 64 osób z 15 krajów. Z ramienia Polski udział wziął doc. dr Jan Kordos, który wygłosił referat pt.:
„Badanie budżetu czasu w Polsce w 1984 r.”;
10 sierpnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 36 nadał statut Ośrodkowi Szkolenia. Dokształcania i Doskonalenia Kadr
Statystyki Państwowej w Jachrance;
16 sierpnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 40 wprowadził obowiązek corocznego badania statystycznego pracowników
według wysokości wynagrodzenia miesięcznego, za wrzesień każdego roku, poczynając od 1984 r;
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5-7 grudnia
Odbyło się w Bratysławie VI posiedzenie Komitetu Zarządzającego międzynarodowym projektem
zastosowania komputerów w statystyce pracującego w latach 1980-1984 i finansowanego przez Program
Rozwoju ONZ (UNDP);
28 grudnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 88 nadał statut Zakładowi Badań Statystyczno-Ekonomicznych.

1985
23 stycznia
Prezes GUS zarządzeniem nr 3 ustalił zasady, tematykę i terminy przeprowadzenia czerwcowych spisów
rolniczych w latach 1985-1990;
2 lutego
Uchwałą nr 8 Rady Ministrów ustanowiona została odznaka honorowa „Za zasługi dla statystyki PRL”.
Odznaka jest honorowym wyróżnieniem. Odznakę otrzymać mogą m.in. w uznaniu za długoletnią pracę w
jednostkach organizacyjnych statystyki państwowej. Odznakę nadaj Prezes GUS;
11-15 lutego
Odbyła się w Genewie 19 sesja Grupy Roboczej do Spraw Elektronicznego Przetwarzania Danych przy
Konferencji Statystyków Europejskich z udziałem delegacji 22 państw i organizacji międzynarodowych;
20 marca
Prezes GUS zarządzeniem nr 9 zmienił częściowo regulamin organizacyjny GUS;
30 kwietnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 19 powołał Komitet Redakcyjny GUS;
13-22 czerwca
Na terenie całego kraju został przeprowadzony doroczny spis rolniczy w gospodarce nie uspołecznionej;
12-21 sierpnia
Odbyła się w Amsterdamie 45 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego z udziałem około 1000 osób
z 68 krajów; wygłoszono 87 referatów zamówionych przez organizatorów oraz około 300 zgłoszonych przez
uczestników sesji. W sprawach organizacyjnych przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności MIS, deklarację
„Etyki zawodowej statystyków”;
16 sierpnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 29 polecił przeprowadzenie badania statystycznego pracowników według
wysokości wynagrodzenia miesięcznego za wrzesień każdego roku;
9 września
Prezes GUS zarządzeniem nr 34 powołał Programową Komisję Spisową NSP 1988 w sprawie opiniowania
zagadnień związanych z przeprowadzeniem Spisu, a w szczególności zakresu tematycznego, rodzaju badanych
cech, sposobu formułowania pytań, definicji i klasyfikacji oraz programu opracowania i opublikowania
wyników spisu;
9 września
Wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia w 1986 r. spisu ludności w
indywidualnych gospodarstwach rolnych. Spis ma się odbyć w dniach od 15 do 25 czerwca według stanu z dnia
14 na 15 czerwca 1986 r. i przeprowadzony zostanie łącznie z czerwcowym spisem rolnym i obejmie ludność
faktycznie zamieszkałą w gospodarstwach rolnych;
1 listopada
Dyrektorem Ośrodka Elektronicznego GUS został mgr Andrzej Karpiński;
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16 listopada
Prezes GUS powołał prof. dra hab. Leszka Zienkowskiego na stanowisko dyrektora
Zakładu Badan Statystyczno Ekonomicznych GUS i PAN;
1 grudnia
Prezes GUS mianował dra inż. Tomasza Pawlaka na stanowisko naczelnego dyrektora Zarządu Mechanizacji i
Automatyzacji Opracowań Statystycznych.

1986
l lutego
Prezes GUS zarządzeniem nr 5 polecił przeprowadzenie spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach
rolnych. przy przeprowadzonym w dniach 15-25 czerwca spisie rolniczym , według stanu z 14 na 15 czerwca.
3-7 marca
Odbyło się w Szwajcarii posiedzenie Grupy Roboczej do Spraw Rachunków i Bilansów Gospodarki Narodowej
zorganizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą;
20 sierpnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 36 zmienił sytuację prawną Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemu
Państwowej Informacji Statystycznej, który jest jednostką badawczo-rozwojową działającą w oparciu o ustawę
z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;
5 września
Prezes GUS decyzją nr 6 powołał konwent dyrektorów wojewódzkich urzędów statystycznych;
8-12 września
Odbyło się w Paryżu , na zaproszenie rządu francuskiego, 111 seminarium dla kierowników urzędów
statystycznych z 23 krajów zorganizowane prze z Konferencje Statystyków Europejskich na temat roli i funkcji
służb statystycznych w systemie informacyjnym krajów;
30 października
Postanowieniem nr 45/86 Prezydium Rządu w sprawie warunków realizacji zadań statystyki państwowej i
przeprowadzenia Narodowe go Spisu Powszechnego 1988 zobowiązano szereg resortów do wykonania
określonych prac.

1987
6 lutego
Prezes GUS zarządzeniem nr 7 polecił
ponadnormatywnych wynagrodzeń za 1986 r.;

przeprowadzenie

badania

statystycznego

podatku

od

16-20 lutego
Odbyło się w Genewie 20 posiedzenie Grupy Roboczej do Spraw Elektronicznego Przetwarzania Danych
zorganizowane przez Komisję Ekonomiczną ONZ;
6 marca
Prezes GUS zarządzeniem nr 13 zmienił statut Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. W
skład ZBSE wchodzą:
- Pracownia Statystyki Matematycznej,
- Pracownia Porównań Międzynarodowych,
- Pracownie Regionalne w Krakowie, Łodzi i Wrocławiu,
- Dział Ogólny,
- Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych;
16 marca
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Prezes GUS zarządzeniem nr 15 zmienił strukturę organizacyjną wojewódzkich urzędów statystycznych, która
obecnie przedstawia się następująco: ,
- ośrodek informatyczny albo zakład opracowań statystycznych lub dział opracowań wstępnych,
- oddziały: koordynacji i opracowań zbiorczych, statystyk branżowych, statystyki społecznej, kontroli
statystycznej, terenowe (statystyki miejskiej), poligraficzne,
- działy: spraw pracowniczych, finansowo-księgowe, administracyjno-gospodarcze,
- samodzielne stanowiska pracy : inspektor wojewódzki PIPR;
16 kwietnia
Prezes GUS prof. dr Wiesław Sadowski na posiedzeniu Sejmu przedstawił projekt ustawy o Narodowym Spisie
Powszechnym w 1988 r. Spis przeprowadzony zostanie w grudniu 1988 r;
23-25 kwietnia
Odbyło się w Szczyrku Seminarium SPIS'87 ,,Jakość danych w systemach informacyjnych" zorganizowane
przez Polską Akademię Nauk - Komitet
Statystyk i Ekonometrii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Komisja Informatyki, Polskie Towarzystwo
Statystyczne, GUS - Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej, Zarząd
Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych z udziałem 123 osób z terenu całego kraju;
16 lipca
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalił ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym w 1988 r;
5-10 października
Odbyło się w Jugosławii zorganizowane, przez Konferencję Statystyków Europejskich i Komisję Ekonomiczną
ONZ z udziałem delegacji 26 krajów seminarium
na temat „Komputerowe aspekty spisów ludności mieszkań".

1988
10-14 października
Odbyło się w Bułgarii 3 posiedzenie Grupy Roboczej do Spraw Strategii Wdrażania Mikrokomputerów w
Statystyce (SCP) UNOP Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ z udziałem delegacji GUS;
26-30 października
Odbyła się w Londynie konferencja naukowa zorganizowana przez Brytyjską Akademię i Polską Akademię
Nauk na temat opieki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej oraz badań społecznych prowadzonych
przez GUS.

1989
4 stycznia
Prezes Rady Ministrów odwołał, w związku z przejściem na emeryturę, prof. dra Wiesława Sadowskiego ze
stanowiska Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyrażając mu uznanie i podziękowanie za wieloletnią i
skuteczną działalność. Prezes Rady Ministrów powołał dra Franciszka Kubiczka na stanowisko Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego;
16 lutego
Prezes Rady Ministrów, w związku z przejściem na emeryturę. Odwołał mgra Kazimierza Rusinka ze
stanowiska wiceprezesa GUS;
18 lutego
Prezes GUS zarządzeniem nr 13 nadał statut Ośrodkowi Szkolenia Kadr Statystycznych w Jachrance;
27 lutego-4 marca
Odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do Spraw Elektronicznego Przetwarzania Danych w sprawie
aktualnych problemów, dotyczących zastosowania nowoczesnej techniki obliczeniowej w statystyce,
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tendencjom w wyposażaniu urzędów statystycznych w sprzęt komputerowy, zastosowanie programów
uniwersalnych, wykorzystanie komputerów w usprawnieniu udostępniania informacji;
6-9 marca
Odbyła konsultacje w Wiedniu delegacja GUS na temat programu europejskich porównań w ramach badali
ONZ International Comparison Projekt za 1990 r;
23 marca
Prezes GUS zarządzeniem nr 23 nadał statut Centrum Informatyki Statystyki. Zadaniem Centrum jest obsługa
informatyczna jednostek organizacyjnych statystyki państwowej w zakresie przetwarzania danych,
programowania i eksploatacji systemów informatycznych oraz rozwoju zastosowań informatyki w statystyce;
23 marca
Prezes GUS zarządzeniem nr 24 nadał statut Zakładowi Wydawnictw Statystycznych. Zadaniem Zakładu jest
prowadzenie prac wydawniczych i poligraficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych statystyki
państwowej, rozpowszechnianie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz zaopatrywanie w druki
formularzy statystycznych;
10 kwietnia
Rada Ministrów PRL przyjęła projekt zmiany ustawy o statystyce państwowej. Badania statystyczne prowadzić
będzie przede wszystkim GUS. Wykorzystując podległe mu wojewódzkie urzędy statystyczne. Ograniczona
będzie statystyka resortowa, wyeliminowana zostanie statystyka prowadzona przez zarządy centralnych
związków spółdzielczych. Nastąpi uspołecznienie prac w zakresie metodologii i prezentowania wyników w
dziedzinie statystyki społecznej, dotyczącej zwłaszcza warunków bytu ludności , sytuacji ekologicznej;
10 kwietnia
Prezes GUS zarządzeniem nr 26 w sprawie zniesienia niektórych klauzul ograniczających dostęp do informacji
statystycznych, wszystkie publikacje oznaczone "do użytku służbowego", "tylko do użytku służbowego", "do
użytku adresata", "do wyłącznego użytku adresata " uczynił jawnymi i ogólnie dostępnymi;
22-24 maja
Odbyło się w Genewie posiedzenie zespołu zarządzającego TASK-FORCE w ramach programu zastosowania
komputerów w statystyce EKG ONZ;
24 maja
Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o statystyce państwowej;
20-30 czerwca
Na terenie całego kraju przeprowadzony został w indywidualnej gospodarce rolnej reprezentacyjny spis
rolniczy, który objął około 135 tysięcy gospodarstw. Dane dla gospodarki uspołecznionej uzyskane zostały ze
sprawozdań tych jednostek. Był to po raz pierwszy czerwcowy spis rolniczy przeprowadzony metodą
reprezentacyjną;
29 czerwca
Prezes GUS zarządzeniem nr 45 w sprawie składu i trybu działania Rady do Spraw Systemów Informacji
Społeczno-Gospodarczej ustalił, że w skład Rady wchodzi: 9 przedstawicieli administracji państwowej, 12
przedstawicieli organizacji związkowych i społecznych oraz 5 przedstawicieli towarzystw i organizacji
naukowych wyznaczonych przez te jednostki;
5 lipca
Prezes GUS zarządzeniem wewnętrznym nr 17 uregulował sprawy organizacji współpracy Głównego Urzędu
Statystycznego z zagranicą;
7 lipca
Prezes GUS zarządzeniem wewnętrznym nr 18 w sprawie miesięcznika "Wiadomości Statystyczne" i Zespołu
Redakcyjnego z dniem l sierpnia czasopismo „Wiadomości Statystyczne” w porozumieniu z Radą Główną
Polskiego Towarzystwa Statystycznego przekształca w organ Głównego Urzędu Statystycznego wydawany we
współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz powalał Zespół Redakcyjny;
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10 lipca
Prezes GUS zarządzeniem nr 48 określił skład, zakres i tryb działania Naukowej Rady Statystycznej, która jest
organem doradczym w sprawach teoretycznych statystyki, programów, organizacji i metodologii badań oraz
technologii prac statystycznych;
10 lipca
Prezes GUS zarządzeniem nr 49 określił zasady przekazywania przez organy administracji państwowej danych
statystycznych organizacjom międzynarodowym;
12 lipca
Prezes GUS zarządzeniem wewnętrznym nr 20 w porozumieniu z naczelnym redaktorem "Rzeczpospolitej", w
celu udostępnienia szerokim kręgom społecznym wyników prac statystycznych i prac organów statystyki
państwowej zarządził, że od lipca 1989 r. ukazywać się będzie dodatek GUS do dziennika "Rzeczpospolita" pt.
"Statystyka Polski";
20 lipca
Odbyło się pod przewodnictwem Prezesa GUS dra Franciszka Kubiczka inauguracyjne posiedzenie plenarne
Rady do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej;
17-19 lipca
Odbyło się w Strasburgu seminarium organizowane przez Międzynarodowy Instytut Analiz Systemowych
(IIASA) poświęcone dyfuzji nowoczesnej techniki z udziałem przedstawicieli Austrii, CSRS, Finlandii, Francji,
Japonii, Polski (doc. dr hab. Izabella Kudrycka), RFN, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR;
25 lipca
Ukazał się pierwszy numer "Statystyka Polski" dodatku do dziennika "Rzeczpospolita";
1 sierpnia
Prezes Rady Ministrów powołał dra Józefa Zajchowskiego na stanowisko wiceprezesa GUS;
23-27 października
Odbyło się w GUS spotkanie Kierownictwa Urzędu z delegacją EUROSTATU (Komisji Statystycznej
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej). W wyniku rozmów przyjęto szereg ustaleń o współpracy, dotyczących
organizowania seminariów, szkoleń, konsultacji oraz stażu i spotkań.

1990
23 lutego
Odbyła się w Genewie nad zwyczaj na konsultacja Członków Konferencji Statystyków Europejskich na temat
przyszłych funkcji KSE w nowym klimacie politycznym Europy;
4 czerwca
Rada Ministrów nadała nowy statut Głównemu Urzędowi Statystycznemu ( uchwała nr 83/90 Rady Ministrów);
11-15 czerwca
Odbyła się w Genewie plenarna sesja Konferencji Statystyków Europejskich;
11-15 czerwca
Na terenie całego kraju przeprowadzono metodą reprezentacyjną spis rolniczy;
4 lipca
Prezes GUS powołał Komisję Matematyczną powierzając kierowanie pracą Komisji prof. dr hab. Janowi
Kordosowi;
9 lipca
Zarządzeniem Prezesa GUS wprowadzono zestaw jednostek miar stosowanych w statystyce państwowej;
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29-31 października
Złożył wizytę w GUS dyrektor generalny EUROSTATU p. Y. Franchet; w trakcie wizyty podpisano deklarację
o współpracy w dziedzinie statystyki między GUS a EUROSTAT;
20 grudnia
Zarządzeniem Prezesa GUS wprowadzony został "Program badań statystycznych na rok 1991";
31 grudnia
Prezes GUS powołał Zespół do przygotowania koncepcji spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną
oraz Narodowego Spisu Powszechnego.

1992
31 marca
Prezes GUS powołał Komisję Programowo- Metodologiczną;
22 - 25 września
Odbyło się w Ankarze posiedzenie Między narodowego Stowarzyszenia Statystyki
Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. W posiedzeniu uczestniczyła delegacja GUS;

Oficjalnej

30 września – 3 października
Odbyła się w GUS międzynarodowa konferencja naukowa na temat statystyki małych obszarów;
29 września – 3 października
Odbyła się w Genewie, w ramach programu KSE. narada na temat metadanych. Na naradzie Prezes GUS
przedstawi ł referat pt ."Generowanie modeli wskaźników statystycznych”;
2-4 grudnia
Odbył się w Amsterdamie Kongres na temat „Technologie informacyjne w zakresie nauk społecznych". W
kongresie uczestniczyła delegacja GUS.

1993
18-29 stycznia
Odbyło się w Paryżu zorganizowane przez INSEE seminarium dla statystyków Europy Środkowej i Wschodniej
na temat „Teoria i praktyka ankietowych badań reprezentacyjnych". W seminarium uczestniczyła delegacja
GUS;
19-29 stycznia
Odbyła się w Genewie XV Międzynarodowa Konferencja Statystyki Pracy zorganizowana przez
Międzynarodową Organizację Pracy. W Konferencji udział wzięła delegacja GUS;
10 lutego
Odbył się w GUS pierwszy z serii wykładów publicznych z okazji jubileuszu 75-lecia GUS i 200-lecia
statystyki pod hasłem „Wyzwania statystyki polskiej". Wykład inauguracyjny „Nowe wyzwania statystyki
społecznej" wygłosił prof. dr Andrzej Tymowski;
22 lutego – 3 marca
Odbyła się w Nowym Jorku 27 Plenarna Sesja Komisji Statystycznej ONZ. Obecny na Sesji Prezes GUS
wybrany został jednym z trzech wiceprzewodniczących Sesji i zgodnie z przyjętą procedurą wszedł w sklad
grupy roboczej przygotowującej następną Sesję Komisji Statystycznej;
24-25 maja
Odbyła się w Mogilanach pod Krakowem sesja naukowa „Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach
polskich", zwołana z okazji jubileuszu 75-lecia GUS i 200. lecia statystyki polskiej;
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30 czerwca – 2 lipca
Na odbywającej się w Warszawie III Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Informatyczne go w Polsce po
raz pierwszy GUS wystąpił w charakterze wystawcy;
12 lipca
Odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczysta sesja z okazji 75 rocznicy utworzenia GUS i 200.
lecia statystyki polskiej z udziałem przedstawicieli władz państwowych , samorządowych , osób duchownych,
kościołów i wyznań religijnych, świata nauki, przedstawicieli ambasad, przedstawicieli urzędów statystycznych
z różnych krajów o raz zasłużonych statystyków polskich;
13 lipca
W siedemdziesiąt pięć lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego pracą statystyki polskiej kieruje
Prezes GUS p. dr Józef Oleński przy pomocy wiceprezesów GUS: p. mgr Teresy Możdżyńskiej, p. prof. dra
hab. Jana Kordosa, p. mgr a Romana Sawińskiego oraz dyrektora Generalnego p. dra i n ż. Lesława
Zalewskiego;
26 sierpnia - 2 września
Odbyła się we Florencji 49 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego z udziałem około 1500
statystyków z blisko 100 krajów, w tym również Polski (J. Oleńsk i, J. Kordos. W. Sadowski, R. Sawiński ,T.
Walczak, L. Zienkowski);
13-19 listopada
Odbyła się w Genewie sesja grupy roboczej Konferencji Statystyków Europejskich EKG ONZ. W czasie sesji
Prezes GUS p. J. Oleński przedstawił referat „Ogólny model dla standaryzacji metadanych i wskaźników
statystycznych";
22 listopada
Odbyła się w Warszawie konferencja naukowa pt.: „Rozwój demografii polskiej w latach 1918- 1993"
zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Demograficzne przy współpracy GUS.

1994
Styczeń
Rozpoczęło praktycznie działalność Centralne Informatorium Statystyczne – którego oficjalne otwarcie
nastąpiło 20 grudnia 1993 r;
6 stycznia
Rozporządzeniem Rady Ministrów, GUS otrzymał nowy statut;
27 stycznia
W Dzienniku Ustaw Nr 11 ukazał się tekst Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Rzeczypospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej
strony. Art . 92 tego Układu stanowi o „Współpracy w dziedzinie statystyki";
9 lutego
Zarządzeniem nr 2 Prezes GUS powołał nowy skład osobowy i określił zadania Miesięcznika „Wiadomości
Statystyczne”. Redaktorem Naczelnym został prof. dr Tadeusz Walczak;
9 marca
W GUS zostało podpisane Memorandum Finansowe pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją
Wspólnot Europejskich dla Programu PHARE 1993 - Rozwój Systemu Informacji Statystycznej – POLSTAT;
11-15 kwietnia
W Nowym Jorku odbyło się posiedzenie 28 Plenarnej Sesji Komisji Statystycznej ONZ. W trakcie obrad tej
sesji prezes GUS p. Józef Oleński został wybrany na dwuletnią kadencję przewodniczącym Komisji
Statystycznej ONZ;
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7 maja
Ukazało się zarządzenie wewnętrzne Prezesa GUS w sprawie Komitetu Sterującego Programem POLSTAT,
finansowanym z funduszy PHARE;
13 maja
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Rezolucję „w sprawie dostosowania statystyki do aktualnych potrzeb
społeczno-gospodarczych";
19 maja
Wizytą misji OECD w GUS pod przewodnictwem p. G. Kirkpartick'a rozpoczęła się pierwsza runda
konsultacji i uzgodnień ze stroną polską projektu drugiego Raportu .Economic Survay-Poland";
22 maja
Zakończono pierwszy etap ankietowego badania wywozu towarów przez cudzoziemców w ramach ruchu
przygranicznego;
27 czerwca
Prof. dr hab. Janina Jóżwiak - J. M. Rektor Szkoły Głównej Handlowej i dr Józef Oleński - prezes Głównego
Urzędu Statystycznego podpisali umowę o współpracy SGH i GUS na okres od 27 czerwca 1994 r. do 30
grudnia 1998 r;
1-10 lipca
Przeprowadzono reprezentacyjny spis rolny na 10% próbie indywidualnych gospodarstw rolnych i 1 % próbie
indywidualnych działek rolnych; spisem objęto ok. 220 tys. Indywidualnych gospodarstw i 80 tys. działek
rolniczych;
5 lipca
Rad a Ministrów przyjęła projekt ustawy o statystyce publicznej, zobowiązując jednocześnie Prezesa GUS do
przygotowania spójnej koncepcji systemu danych obejmujące go rejestr ludności, podmiotów gospodarczych i
identyfikacji terytorialnej;
25 lipca
Ukazał a się publikacja pt „Economic History of Poland in Number’s'' opracowana w GUS przez Zespół
Redakcyjny "Historii Polski w liczbach";
1 sierpnia
W GUS uruchomiono serwis informacyjny dostępny przez modem;
22 sierpnia
W serii "Historia Polski w liczbach" ukazał się zeszyt poświęcony ludności i terytorium państwa polskiego;
2l - 25 listopada
W Jachrance odbyło się seminarium „Wdrażanie systemu rachunków narodowych w krajach w okresie
transformacji", zorganizowane przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej Eurostat. Główny Urząd
Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne;
22-25 listopada
W Genewie odbyła się IV Sesja Robocza dotycząca metadanych statystycznych z udziałem przedstawicieli
urzędów statystycznych 17 krajów europejskich. USA, Kanady, Eurostatu, OECD
i Biura Statystycznego ONZ oraz przedstawicieli World System (Europe) Ltd;
25 -26 listopada
W Jachrance odbyła się „Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 100-leciu urodzin Profesora
Jerzego Spławy-Neymana" wybitnego polskiego statystyka;
30 listopada- 2 grudnia
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W Szczecinie pod patronatem URM odbyła się Konferencja „Systemy informatyczne naczelnego kierownictwa
organizacji gospodarczych i administracji państwowej ". W skład Komitetu Honorowego tej Konferencji
wchodził m.in. prezes GUS Józef Oleński;
6- 8 grudnia
W Londynie GUS po raz pierwszy uczestniczył w wystawie i konferencji p.n. ,,18 International Online
Information Meeting”.

1995
30-31 stycznia
Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Podkomitetu do Spraw Statystyki w ramach Unii Europejskiej,
powstałego w czerwcu 1994 r. dzięki staraniom GUS oraz poparciu dyrektora generalnego EUROSTAT Yves
Francheta;
8 lutego
Odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej decyzją Prezesa GUS, Społecznej Rady Konsultacyjnej do Spraw
Badania Rynku Pracy;
13-15 lutego
W Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium NT. „Statystyka turystyki w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej”, zorganizowane przez Światową Organizację Turystyki (WTO) oraz Urząd Kultury Fizycznej i
GUS;
16 marca
W Poznaniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentowanym
przez Prezesa p. J. Oleńskiego, a Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, reprezentowaną przez Rektora prof. dra
hab. B. Gruchmana, o współpracy w zakresie statystyki regionalnej;
23 marca
W Olsztynie zostało podpisane porozumienie między Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentowanym
przez Prezesa p. Józefa Oleńskiego , a Akademią Rolniczo-Techniczną , reprezentowaną przez Rektora prof.
dra ha b. A. Hopfera, o współpracy w zakresie statystyki wsi i rolnictwa;
.
30 marca
W GUS odbyło się posiedzenie Sejm owej Podkomisji do Spraw Rozpatrzenia Rządowego Projektu Usta wy o
Statystyce Publicznej;
marzec
Ukazał się pierwszy numer nowego miesięcznego wydawnictwa GUS "Badania koniunktury" po święconego
badaniom koniunktury gospodarczej w przemyśle i budownictwie;
Od drugiej dekady kwietnia użytkownicy komputerów, mający dostęp do INTERNETU-u znajdują w tym
międzynarodowym systemie sieci komputerowej hasło „Główny Urząd Statystyczny – Polska”;
12 maja
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o statystyce publicznej. Za przyjęciem ustawy głosowało 292
posłów, przeciw było 53, wstrzymało się od głosu 2. Ustawa ta przewiduje m.in. powołanie Rady Statystyki
usytuowanej przy Prezesie Rady Ministrów jako jego organu opiniodawczo-doradczego, wprowadzenie
poufności i tajemnicy statystycznej danych indywidualnych i danych osobowych, wzmocnienie pozycji służb
statystycznych i Prezesa GUS poprzez wprowadzenie kadencyjności tego stanowiska oraz wyraźne określenie
zadań dla GUS i oddzielnie zadań każdego urzędu statystycznego w terenie w ich statutach uwzględniających
specyfikę prac prowadzonych przez każdy z tych urzędów;
18 maja
Na terenie całego kraju w 600 tys. wylosowanych mieszkań rozpoczął się MIKROSPIS ludności i mieszkań;
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25 maja
Zarządzeniem nr 24 Prezesa GUS Głównemu Urzędowi Statystycznemu został nadany Regulamin
Organizacyjny określający szczegółowo organizację i zadania poszczególnych departamentów i tryb pracy
GUS;
31 maja-2 czerwca
W Jachrance odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Metodologia badań budżetu czasu"
zorganizowana przez GUS, Eurostat oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Budżetem Czasu;
29 czerwca
Sejm uchwalił ustawę o statystyce publicznej określającej organizację badań statystycznych i służb statystyki
publicznej, finansowanie statystyki publicznej, obowiązki statystyczne i dostęp do danych liczbowych oraz
zasady ich udostępniania i przechowywania , a tak że sprawy związane z wprowadzaniem standardów
klasyfikacyjnych i krajowych rejestrów urzędowych;
11-12 lipca
W Biurze Statystyki FAO - w Rzymie przebywał prezes GUS p. dr Józef Oleński omawiając problem y
związane ze współpracą tej organizacji z GUS w zakresie statystyki rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
14-18 lipca
Prezes GUS p. dr Józef Oleński wziął udział w Luksemburgu w spotkaniu Komitetu do spraw współpracy w
dziedzinie statystyki pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz Krajami Europy Środkowej i Wschodniej;
21-29 sierpnia
W Pekinie odbyła się uroczysta 50 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Prezes GUS wygłosił
referat pt .: „Uniwersalny charakter podstawowych zasad statystyki oficjalnej oraz rozwój krajowych służb
statystycznych". W jej trakcie odbyło się też spotka nie delegacji GUS z Dyrektorem Generalnym Chińskiego
Biura Statystyki p. Zhang Sai;
22 sierpnia
Ukazał się „Rocznik Handlu Zagranicznego 1995” w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej;
13 września
Wykładem pt.: „Społeczny kontekst badań socjologicznych I polowy lat 90. - wnioski dla badaczy”
zainaugurowano zajęcie na seminarium im. „Badania socjologiczne a statystyka społeczna";
31 października
Prezes Rady Ministrów odwołał Józefa Oleńskiego ze stanowiska prezesa GUS powierzając jednocześnie – do
czasu powołania nowego prezesa - pełnienie funkcji prezesa Urzędu wiceprezesowi GUS Romanowi
Sawińskiemu;
6-9 listopada
W sesji zorganizowanej w Atenach przez Konferencję Statystyków Europejskich dotyczącej edycji danych
statystycznych. trakcie spotkania omawiano problemy związane z przygotowaniem drugiego wydania
publikacji pt. "Metody i techniki edycji danych";
4-15 grudnia
Zespół ekspertów GUS przeprowadził w Wilnie szkolenie przed badaniem głównym warunków życia ludności
na Litwie, realizowanym w ramach zlecenia Banku Światowego, a także w ramach współpracy dwustronnej
GUS i Departamentu Statystyk i Litwy;
27 grudnia
Ukazało się zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów w sprawie składu Rady Statystyki,
powołujące do udziału w jej pracach 17 osób, reprezentujących: organa administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, Narodowy Bank Polski, organizacje pracodawców, organizacje społeczne, samorząd zawodowy
i gospodarczy, ogólnokrajowe organizacje związkowe, przedstawicieli nauk społecznych i ekonomicznych.
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1996
4 stycznia
W Urzędzie Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Statystyki z udziałem prezesa Rady
Ministrów Józefa Oleksego. Przemówienie inauguracyjne wygłosił prezes Rady Ministrów, wskazując na
podstawowe zadania Rady Statystyki ustalane w ścisłej współpracy z GUS oraz wręczył nominacje członkom
Rady;
4 stycznia
Prezes Rady Ministrów, po uzyskaniu opinii Rady Statystyki, powołał na stanowisko prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego Tadeusza Toczyńskiego;
22 stycznia
Na konferencji prasowej zaprezentowano publikację "Polacy na Litwie - Litwini w Polsce". W konferencji oprócz reprezentującego zespół autorski z Polski L. Adamczuka z Wydziału Statystyki Wyznań Religijnych w
GUS - wzięli także udział przedstawiciele strony litewskiej: P. Adlis - zastępca dyrektora Departamentu
Statystyki Republiki Litwy i I. Mazuriene - kierownik Wydziału Statystyki Ludności tego Urzędu;
2 lutego
Sejm uchwalił ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym, który będzie przeprowadzony w dniach od 13 do 23
czerwca 1996 r;
5-7 lutego
Wiceprezes GUS uczestniczył w Bolonii w konferencji nt. "Ekonomiczne i społeczne wyzwania w XXI wieku implikacje dla statystyki";
28 lutego-1 marca
W Dreźnie odbyła się międzynarodowa sesja metodyczna nt. "Statystyka euroregionów na przykładzie
współpracy polsko-czesko-niemieckiej". W sesji wzięli udział przedstawiciele rządu Wolnego Państwa
Saksonii, centralnych i regionalnych urzędów statystycznych z Republiki Federalnej Niemiec, Polski, Republiki
Czeskiej oraz Wspólnoty Europejskich Regionów Granicznych;
5 marca
Zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów został zatwierdzony regulamin Rady Statystyki. Określa on
zadania, tryb i obsługę administracyjną prac Rady;
1 kwietnia
Ukazało się zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołujące na kadencję 1996-1999 32
członków Naukowej Rady Statystycznej oraz określające tryb jej prac jako organu opiniodawczo-doradczego w
sprawach metodologii badań statystycznych działającego przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego;
18-21 kwietnia
Prezes GUS uczestniczył w Luksemburgu w spotkaniu po święconym współpracy w zakresie statystyki między
Unią Europejską a krajami Europy Środkowej i Wschodniej;
15 maja
Ukazało się za rządzenie nr 12 prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie likwidacji Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Statystyki, ustalające termin otwarcia likwidacji Ośrodka na 15 maja 1996 r., a termin
zakończenia likwidacji Ośrodka na 30 września 1996 r;
13-25 czerwca
Przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny, którym objęto ok. 2,2 mln indywidualnych gospodarstw
rolnych, 1,2 mln działek rolniczych, 300 tys. właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków
rolnych oraz 8 tys. osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a prowadzących
działalność rolniczą lub po siadających użytki rolne o powierzchni 1 ha;
25 czerwca
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Rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 71, poz. 341 Rada Ministrów nadała statut
Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Ustala on, że pracami GUS kieruje prezes przy pomocy wiceprezesów i
dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych). Jego stałymi organami opiniodawczo-doradczymi są :
Naukowa Rada Statystyczna, Kolegium i Komisja Programowo-Metodologiczna, a w skład GUS wchodzi 17
komórek organizacyjnych;
3-7 lipca
Bogusława Bulska i Wiesław Łagodziński uczestniczyli w Brukseli w seminarium dotyczącym
upowszechniania informacji statystycznych i relacji między mediami a urzędami statystycznymi;
wrzesień
GUS rozpoczął wydawanie nowego kwartalnego opracowania pt . " Informacje o sytuacji społecznogospodarczej województw", które będzie zawierało podstawowe informacje ilustrujące poziom rozwoju i
zróżnicowanie regionalne kraju w wybranych obszarach aktywności gospodarczej i sytuacji społecznej;
18 października
Ukazało się zarządzenie nr 67 prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie szczegółowego zakresu
zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych;
21- 25 października
Odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone metodologii badań panelowych. W seminarium
uczestniczyło 17 pracowników GUS oraz po l przedstawicielu urzędów statystycznych z Łotwy i Litwy;
21 października
Zarządzeniem nr 68 Prezesa GUS opublikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS Nr 19 został wprowadzony
Regulamin Organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego określający organizację wewnętrzną, tryb pracy
GUS oraz szczegółowy zakres zadań departamentów;
23 października
Zarządzenie nr 69 Prezesa GUS opublikowane w Dzienniku Urzędowym GUS Nr 19 ustaliło skład, zakres i
tryb działania Komisji Programowo-Metodologicznej;
14 listopada
Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Programowo-Metodologicznej, w trakcie którego omówiono
główne zadania Komisji;
5 grudnia
Ukazało się zarządzenie nr 73 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie trybu publikowania i
udostępniania wynik ów badań statystycznych statystyk i publicznej;
11 grudnia
Odbył a się konferencja prasowa zorganizowana przez GUS i Polski Komitet UNICEF na temat: "Sytuacja
dzieci w Polsce i na świecie w 1996 roku”;
17 grudnia
Zarządzeniem nr 74 Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne go powoła no Konwent Dyrektorów urzędów
statystycznych, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa GUS;
31 grudnia
Zarządzeniem wewnętrznym nr 24 prezes a Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszono rok 1997 Rokiem
Statystyki Rolnictwa oraz powołano Komitet Organizacyjny obchodów.

1997
14 stycznia
Zarządzeniem wewnętrznym nr 2 prezesa GUS został powołany nowy Komitet Redakcyjny. Do zadań
Komitetu należy m.in. opiniowanie projektów programu badań statystycznych statystyki publicznej w części
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dotyczącej działalności publikacyjnej , dokonywanie corocznej analizy działalności publikacyjnej resortu
statystyki i formułowanie w tym za kresie zaleceń i wniosków oraz rozpatrywanie istotnych spraw związanych
z działalnością publikacyjną , wnoszonych przez jednostki organizacyjne statystyki publicznej;
3 lutego
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów został nadany statut Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Zgodnie
z jego ustaleniami GUS jest urzędem administracji rządowej, którym kieruje prezes przy pomocy
wiceprezesów, dyrektora generalnego i dyrektorów 22 komórek organizacyjnych. Przy prezesie Urzędu działa
Naukowa Rada Statystyczna, Kolegium i Komisja Programowo-Metodologiczna. Utworzono też jednostki
nowe m.in.: Sekretariat Prezesa, Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu, Biuro Promocji, Kadr i Szkolenia, Biuro
Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Biuro Obsługi Informatycznej. Utworzono także - jako jednostkę
wyodrębnioną - Gospodarstwo Pomocnicze "Zakład Obsługi Głównego Urzędu Statystycznego";
5 lutego
Zarządzeniem wewnętrznym nr 4 prezes GUS powołał "Zespół do skoordynowania prac związanych z
przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz opracowaniem wyników NSP 2000 oraz podziału zadań między
komórki organizacyjne GUS i jednostki podległe prezesowi GUS";
24 lutego
Prezes Rady Ministrów Włodzimierz Cimoszewicz powołał dotychczasowego dyrektora Gabinetu Prezesa GUS
Jerzego Jaszczaka na stanowisko Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym;
21 marca
Zarządzeniem nr l prezesa Głównemu Urzędowi Statystycznemu został nadany Regulamin Organizacyjny
obowiązujący od l kwietnia 1997 r. Określa on tryb działania Urzędu, organizację wewnętrzną i szczegółowy
zakres działania poszczególnych 22 departamentów, biur i Sekretariatu Prezesa;
17-18 kwietnia
Z wizytą oficjalną przebywał w Polsce dyrektor generalny EUROSTAT-u Yves Franchet;
12- 13 maja
W ramach obchodów Roku Statystyki Rolnictwa , w GUS odbyło się międzynarodowe seminarium pt ."Metody
i analizy stosowane w statystyce rolnictwa" z udziałem prezesa GUS i pozostałych członków kierownictwa;
13 maja
Zarządzeniem wewnętrznym nr 3 prezes Głównego Urzędu Statystycznego powołał Programową Komisję
Spisową NSP 2000;
17 czerwca
Zarządzeniem wewnętrznym nr 11 w sprawie zastosowania systemów informacji geograficznej (GIS) w
statystyce publicznej prezes GUS powołał zespół, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji zastosowania i
wdrożenia systemów informacji geograficznej w GUS;
30 czerwca
Prezes GUS Tadeusz Toczyński i prezes RGPTS prof. Czesław Domański podpisali porozumienie o współpracy
pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym i Polskim Towarzystwem Statystycznym;
1 lipca
Rozporządzeniem Rady Ministrów została wprowadzona w życie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, która
jest kolejnym elementem integrującym polską statystykę gospodarczą z całym systemem światowych i
europejskich klasyfikacji gospodarczych;
3-4 lipca
Na zaproszenie prezesa GUS Tadeusza Toczyńskiego wizytę w Warszawie złożył Jean Louis Bodin Inspektor
Generalny INSEE - prezydent- elekt Międzynarodowego Instytutu Statystycznego;
11 lipca
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Z okazji ukazania się w lipcu br. setnego wydania "Statystyki Polski", specjalnych stron GUS w
"Rzeczpospolitej", opracowywanych niezależnie co miesiąc już od 1989 r., odbyło się okolicznościowe
spotkanie koleżeńskie. Byli na nim pracownicy Urzędu, ZWS i popularnego dziennika;
21 lipca
Zarządzeniem wewnętrznym nr 15 prezesa GUS powstał Zespół operacyjny do koordynowania i
opracowywania informacji statystycznych dotyczących skutków powodzi i ich usuwania;
2 września
Rada Ministrów przyjęła program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998;
12 września
Ukazało się zarządzenie nr 9 prezesa GUS w sprawie trybu powoływania ankieterów statystycznych,
rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych;
15 października
Na podstawie zarządzenie prezesa GUS Nr. 13 Centralnej Bibliotece Statystycznej im. S. Szulca został nadany
Statut określający zadania, organizację i gospodarkę finansową Biblioteki.

1998
20 lutego
Prezes GUS zatwierdził opracowane przez Departament Udostępniania Danych „Zasady udostępniania
informacji statystycznych w resorcie statystyki”, obowiązujące od 1 marca 1998 r.;
29 czerwca
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego nadał statut Zakładowi Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i
PAN;
20 lipca
Prezes GUS Tadeusz Toczyński powierzył stanowisko dyrektora Zakładu Badali Statystyczno-Ekonomicznych
GUS i PAN doc. dr hab. Witoldowi Orłowskiemu, specjaliście w zakresie nauk statystycznych i
makroekonomicznych.

1999
23-24 września
Delegacja Urzędu uczestniczyła w uroczystej konferencji w Wilnie, poświęconej 80 rocznicy statystyki
litewskiej;
14-15 października
W GUS oraz w NBP w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki Monetarnej i
Finansowej oraz Bilansu Płatniczego (CMFB Executive Body) z personelem kierowniczym statystyki makro
ekonomicznej oraz specjalistami statystyki finansowej i bankowej z krajów ubiegających się o członkostwo w
Unii Europejskiej . W posiedzeniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących 20 europejskich urzędów
statystycznych oraz m.in. przedstawiciele EUROSTAT-u i Europejskiego Banku Centralnego z Frankfurtu;
Tematyka obrad dotyczyła metodologii opracowań statystycznych z zakresu rachunków narodowych oraz
statystyki bankowej , w tym głównie bilansu płatniczego;
3-7 listopada
W GUS i Urzędzie Statystycznym w Gdańsku przebywał Norman Davis - ekspert EUROSTAT-u. Spotkania
prowadzone pod przewodnictwem wiceprezesa Urzędu, dotyczyły projektu drugiego badania ustawicznego
kształcenia zawodowego (Continuing Vocational Training Survey 2). W rozmowach uczestniczyli także
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku oraz
Uniwersytetu Gdańskiego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego;
15 listopada
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Zarządzeniem nr 6 prezes GUS nadał Statut Centralnemu Ośrodkowi Informatyki Statystycznej w Warszawie.
Statut określa szczegółowo zakres zadań i organizację COIS. W skład tego ośrodka wchodzą także zakłady w
Radomiu i Łodzi. Zarządzenie obowiązuje od l stycznia 2000 r., a w zakresie utworzenia zakładu w Łodzi
wejdzie w życie l stycznia 200l r.;
2 grudnia
Sejm uchwalił ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. Określa ona termin i
zakres spisu, jego organizację oraz obowiązki spisowe i ochronę danych.

2000
14 stycznia
Zarządzeniem nr l prezes GUS wprowadził zmiany do regulaminu organizacyjnego Urzędu stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr l prezesa GUS z 21 marca 1997 r. Nowe zarządzenie określiło szczegółowo zadania
służb statystyki, którymi kieruje prezes GUS, zadania które wykonuje dyrektor generalny Urzędu oraz strukturę
organizacyjną Departamentu Programowania i Organizacji Badań, a także zadania Kolegium GUS, jako organu
opiniodawczo-doradczego;
19 stycznia
Zarządzeniem nr 2 prezesa GUS w urzędach statystycznych zostały utworzone wydziały badań ankietowych;
23 lutego-3 marca
Prezes GUS na zaproszenie dyrektora generalnego EUROSTAT-u Yves Franncheta, przebywał w Brukseli na
specjalnym spotkaniu szefów urzędów statystycznych i dyrektorów komórek integracyjnych (tzw. Policy
Group), a na zaproszenie dyrektora Biura Statystycznego ONZ Hermana Habermanna uczestniczył w 31 sesji
Komisji Statystycznej ONZ w Nowym Jorku;
29 lutego
Odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Statystycznego z udziałem
delegatów z 25 oddziałów, wiceprezesa GUS prof. dra Janusza Witkowskiego, obecnego w imieniu prezesa
GUS. Podczas obrad podsumowano działalność Towarzystwa w latach 1994-1999, udzielono absolutorium
Radzie Głównej i nadano godność członków honorowych PTS dr Marii Czarnowskiej, drowi Richardowi
Platkowi, drowi Stanisławowi Rógowi oraz prof. drowi Kazimierzowi Zającowi;
10 marca
Weszło w życie zarządzenie wewnętrzne nr 2 prezesa GUS w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2001 r. oraz opracowania jego wyników. Określiło
ono szczegółowo zakres obowiązków i prac zastępców Generalnego Komisarza Spisowego oraz jednostek
organizacyjnych służb statystyki, związanych z koordynacją prac przy realizacji poszczególnych etapów NSP
2001 r.;
7 kwietnia
Ukonstytuowały się władze naczelne Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Prezesem Rady Głównej został
prof. Dr hab. Czesław Domański, wiceprezesami: prof. Dr hab. Zeliaś, mgr Bogusława Bulska i mgr Wiesław
Łagodziński, sekretarzem dr Kazimierz Kruszka, skarbnikiem mgr Jan Berger; Przewodniczącym Głównej
Komisji Rewizyjnej został dr Marian Kucharski, zastępcą przewodniczącego mgr Andrzej Jopkiewicz, a
członkami: mgr Jadwiga Pach, dr Liliana Talaga i mgr Władysław Wiśniowski; Przewodniczącym Sądu
Koleżeńskiego wybrano prof. dra hab. Wiesława Wagnera; W skład sądu weszli też: dr Jacek Batóg, dr Alina
Jędrzejczak, mgr Alicja Kozieł, Edmund Makowiecki, mgr Wiktor Malinowski, mgr Wiesława Mazur, prof. dr
hab. Walenty Ostasiewicz, prof. dr hab. Urszula Siedlecka, mgr Zbigniew Wąsowski oraz mgr Krystyna
Wilhelm;
20 kwietnia
Zarządzeniem nr 6 prezes GUS wprowadził zmiany do swego zarządzenia z 15.11.1999 r. w sprawie
szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie.
Określiło ono szczegółowo zadania wydziałów i zakładów COIS;
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10 maja
Zarządzeniem nr 7 prezes GUS wprowadził w porozumieniu z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w
jednostkach organizacyjnych służb statystyki Instrukcję Kancelaryjną, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i
Instrukcję Archiwalną;
12-17 maja
W GUS, a także m.in. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwie Finansów przebywali:
Andreas Krueger - koordynator współpracy EUROSTAT-u z Polską oraz jego współpracownicy- Liette Heinen
i Francois Bigot. Tematyka rozmów dotyczyła dostosowania polskiej statystyki do standardów Unii
Europejskiej w ramach programu PHARE;
23 maja- l0 czerwca
W 8 gminach odbył się SPIS PRÓBNY poprzedzający Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań. Badano m.in. cech demograficzne, poziom wykształcenia i warunki
mieszkaniowe ludności;
13-14 czerwca
Wiceprezes GUS Uczestniczył w Luksemburgu w dorocznym spotkaniu dyrektorów
i wiceprezesów urzędów statystycznych, odpowiedzialnych za statystykę społeczną w krajach członkowskich
Unii Europejskiej i krajach kandydackich do Unii;
13-15 czerwca
Prezes GUS wziął udział w obradach 48 sesji plenarnej Konferencji Statystyków Europejskich Europejskiej
Komisji Gospodarczej w Paryżu. W spotkaniu uczestniczyły delegacje krajów członkowskich EKG oraz
przedstawiciele organizacji międzynarodowych, m.in.: EUROSTAT, OECD, MOP, MIS, GATT, FAO, MFW i
UNICEF;
3-4 lipca
W GUS odbyło się spotkanie pierwszej grupy roboczej w ramach projektu pilotażowego nt. statystyki
strukturalnej przedsiębiorstw (Statistical Business Statistics), zorganizowane we współpracy z Holenderskim
Instytutem Ekonomicznym (NEI). W obradach uczestniczyli przedstawiciele krajów kandydackich do Unii
Europejskiej oraz biorących udział w projekcie, m.in.: Polska, Czechy, Węgry, Cypr i Macedonia;
31 lipca - l sierpnia
W Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska GUS przebywał Albert Niphuis z Sekretariatu
Programowego PHARE w Luksemburgu. Spotkanie poświęcone było omówieniu dostosowania polskiej
statystyki rolniczej do Acqui Communautaire;
16 sierpnia
Ukazało się zarządzenie wewnętrzne nr 12 prezesa GUS powołujące nowe składy osobowe Kolegium
Redakcyjnego i Rady Programowej „Wiadomości Statystycznych”. Redaktorem naczelnym pozostał prof. dra
hab. Tadeusz Walczak- jego zastępcami są dr Stanisław Paradysz i prof.. dr hab. Józef Zegar, a sekretarzem
redakcji jest nadal mgr inż. Anatol Kula;
18 sierpnia
Odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Redakcyjnego „Wiadomości Statystycznych” w nowym składzie;
27 sierpnia – 2 września
W Krakowie odbyła się 26 Konferencja Generalna Międzynarodowego Towarzystwa Dochodu i Bogactwa
Narodowego (International Association for Research in Income and Wealth - JARIW);
9 września
Sejm przyjął ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2002 r., który zostanie przeprowadzony w dniach od 21
maja do 8 czerwca według stanu w dniu 20 maja 2002 r. o godzinie 2400, łącznie z narodowym spisem
powszechnym ludności i mieszkań. Ustawa, opublikowana w Dzienniku Ustaw R. P. z 18 XI 2000 r. Nr 99,
poz. 1072, określa zakres spisu, jego organizację, obowiązki spisowe i ochronę danych;
23 września
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Weszła w życie nowelizacja ustawy o najbliższym narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.
Przesuwa ona termin spisu na dni od 21 mąja do 8 czerwca 2002 r. oraz określa, że od 17 czerwca do 25
czerwca 2002 r. w wylosowanych obwodach spisowych zostanie przeprowadzony spis kontrolny;
14 listopada
Odbyła się konferencja prasowa Polskiego Komitetu UNICEF z okazji promocji opracowania pt.: „Młodzi
ludzie krajów w epoce transformacji". W konferencji uczestniczyli m.in. Shahnaz Kianian Firouzgar - dyrektor
Biura Regionalnego UNICEF dla Europy Środkowej i Wschodniej, Małgorzata Mularczyk – dyrektor Biura
Polskiego Komitetu UNICEF, prof. dr hab. Julian Auleytner - rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w
Warszawie, prof. dr hab. Janusz Witkowski - wiceprezes GUS.

2001
29-31 stycznia
Wiceprezes GUS i dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych i Finansów wzięli udział w Brukseli w
konferencji pt.: „Rachunki narodowe krajów kandydackich";
31 stycznia i 1 lutego
Prezes GUS uczestniczył w Genewie w trzecim spotkaniu Biura Konferencji Statystyków Europejskich
Europejskiej Komisji Gospodarczej. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Europejskiej Komisji
Gospodarczej;
19 lutego
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się I plenarne posiedzenie Rady Statystyki II kadencji. W jego
trakcie Prezes Rady Ministrów prof. dr hab. Jerzy Buzek wręczył nominacje 17 powołanym członkom Rady.
Dokonano też wyboru przewodniczącego Rady, którym został prof. dr hab. Józef Oleński oraz wstępnie
ustalono tematykę najbliższych posiedzeń Rady;
9 marca
Pod przewodnictwem prof. dra hab. Józefa Oleńskiego odbyło się II plenarne posiedzenie Rady Statystyki z
udziałem doradcy Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa W. Rykowskiego, wiceprezesa GUS prof. dra hab.
Janusza Witkowskiego, doradcy prezesa GUS prof. dra hab. Tadeusza Walczaka oraz dyrektorów
departamentów Urzędu;
23 marca
Zarządzeniem nr 1 prezes Głównego Urzędu Statystycznego utworzył Biuro Spisowe przy Generalnym
Komisarzu Spisowym;
30 marca
Zarządzeniem wewnętrznym nr 7 prezes GUS utworzył Konwent Dyrektorów jako organ opiniodawczodoradczy w sprawach istotnych dla rozwoju i funkcjonowania statystyki publicznej;
3-6 kwietnia
Eksperci Eurostatu prof. Tim Holt z Uniwersytetu Southampton i Patrice Roussel – Generalny Inspektor INSEE
dokonali kompleksowej oceny dostosowania polskiej statystyki publicznej do standardów Unii Europejskiej,
według modułów statystycznych określonych w Kompendium Obowiązków Statystycznych (Statistical
Requirements Compedium);
6 kwietnia
Pod przewodnictwem prof. dra hab. Józefa Oleńskiego odbyło się III plenarne posiedzenie Rady Statystyki z
udziałem prezesa GUS Tadeusza Toczyńskiego, wiceprezesa prof. dra hab. Janusza Witkowskiego, doradcy
Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa W. Rykowskiego oraz przedstawicieli kilkunastu resortów i instytucji
centralnych;
12 kwietnia
Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie terminów i sposobu wykonywania zadań zleconych
gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. nr 32, poz. 369);
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25 kwietnia
Nastąpiło otwarcie sali komputerowej nr 2 COIS. Zainstalowano tam największe serwery HP9000, K400 i
K200, zawierające podstawowe bazy danych, serwer K100, zawierający witrynę „www.stat.gov.pl” oraz nowy
komputer CBS z systemem bibliotecznym Aleph, zawierający witrynę „statlibr.stat.gov.pl”;
26 i 27 kwietnia
Prezes GUS uczestniczył w Brukseli w 10, jubileuszowej Konferencji CEIES (The European Advisory
Committee on Statistical Information In the Economic and Social Spheres);
17-22 maja
Doroczną wizytę złożyli przedstawiciele Eurostatu Andreas Krueger - Koordynator Współpracy z Polską. Liette
Heinen - asystent Koordynatora i Francois Bigot - specjalista do spraw współpracy;
31 maja-1 czerwca
Prezes uczestniczył w Madrycie w 87 Konferencji Prezesów Urzędów Statystycznych (Directors General of
National Statistical Institutes - DGINS). Zagadnieniem przewodnim spotkania było „Planowanie strategiczne rozszerzenie";
4-5 czerwca
Wizytę złożyli eksperci Eurostatu: prof. Tim Holt z Uniwersytetu w Southhampton, Patrice Russel z Głównego
Inspektoratu INSEE i Jolanta Szczerbińska. W trakcie rozmów przeprowadzono kompleksową ocenę polskiej
statystyki publicznej według modułów statystycznych określonych w Kompendium Obowiązków
Statystycznych (Statistical Requirernents Compendium);
8 czerwca
Pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Oleńskiego ,odbyło się V posiedzenie Rady Statystyki z udziałem
prezesa GUS, wiceprezesa GUS oraz Piotra Kołodziejczyka - podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej i prof. dr Stanisławy Borkowskiej - dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych;
11-13 czerwca
Prezes uczestniczył w 49 sesji plenarnej Konferencji Statystyków Europejskich (KSE). Tematyka obrad
dotyczyła m.in. omówienia wyników spotkań nadrzędnych organów ONZ (w tym Sesji Komisji Statystycznej w
Nowym Jorku), zintegrowanego systemu metadanych organizacji międzynarodowych, statystyki małych
obszarów i statystyki dla małych krajów oraz przygotowań do uroczystej 50 KSE;
25 czerwca
Prezes uczestniczył w Luksemburgu w prezentacji wyników kompleksowej oceny polskiej statystyki
publicznej dokonanej dla dyrektorów departamentów branżowych statystyki w Eurostacie. Oceny dokonali
niezależni eksperci: Tim Holt (Wielka Brytania) i Patrice Russel (Francja) stwierdzając, że polska statystyka
publiczna jest w znacznym stopniu dostosowana do standardów obowiązujących w UE;
2 lipca
Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, powołał na
stanowisko Dyrektora Generalnego GUS Jakuba Skibę, który wygrał konkurs na to stanowisko i uzyskał
akceptację prezesa GUS;
7-12 lipca
Wizytę oficjalną w Urzędzie Statystycznym Rosji w Moskwie i Sankt Petersburgu złożyła delegacja GUS;
24 lipca
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002
określiło program zbierania i przekazywania danych statystycznych bieżących w roku 2002 i danych za rok
2002 (Dz. U. Nr 97, poz. 1052);
22-29 sierpnia
Prezes i wiceprezes GUS wzięli udział w Seulu w obradach 53 Sesji Międzynarodowego Instytutu
Statystycznego oraz przeprowadzili rozmowy z głównymi partnerami GUS we współpracy międzynarodowej;
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15 września
W Bibliotece Narodowej nastąpiło otwarcie I Kongresu Demograficznego pt.: „Polska a Europa. Procesy
demograficzne u progu XXI wieku". Kongres zorganizowano przy współpracy kilku instytucji, w tym GUS;
11-12 października
Z okazji 45-lecia "Wiadomości Statystycznych" odbyło się spotkanie jubileuszowe Rady Programowej i
Kolegium Redakcyjnego „WS" z kierownictwem Urzędu;
22-23 października
Prezes GUS uczestniczył w Oslo w drugim spotkaniu Biura Konferencji Statystyków Europejskich (KSE)
Europejskiej Komisji Gospodarczej. W spotkaniu uczestniczył Svein Longva- przewodniczący KSE i
członkowie Biura- prezesi i dyrektorzy urzędów statystycznych z Norwegi, W. Brytanii, Rosji, Polski oraz
dyrektorzy kilkunastu instytucji statystycznych;
25-26 października
Prezes GUS uczestniczył w Bratysławie w czwarty spotkaniu Policy Group on Statistical CO -operation
PHARE. Wzięli w nim udział Y. Franchet - Dyrektor Generalny Eurostatu, szefowie urzędów statystycznych i
dyrektorzy komórek integracyjnych krajów kandydujących, Sekretariatu Programowego
PHARE oraz Sekretariatu EFTA;
30 listopada
Po kompleksowym remoncie oddano do użytku czytelnię centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca;
4-5 grudnia
Z oficjalną wizytą w Federalnym Urzędzie Statystycznym w Wiesbaden przebywał prezes GUS. W trakcie
pobytu omówiono współpracę pomiędzy urzędami w zakresie badań statystycznych oraz założenia do
porozumienia bliźniaczego w ramach projektu PHARE 2001 „System informacji statystycznej”;
21 grudnia
Zarządzeniem nr 6 prezesa GUS, wchodzą w życie od 1 stycznia 2002 r., został nadany Głównemu Urzędowi
Statystycznemu regulamin organizacyjny. Określił on organizację wewnętrzną Urzędu;
21 grudnia
Zarządzeniem nr 7 prezes GUS nadał statut Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca, określający
jej organizację i zadania jako jednostki samodzielnej podporządkowanej prezesowi Głównego Urzędu
Statystycznego.

2002
l stycznia
W życie wszedł nowy „Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego” nadany zarządzeniem nr 6
Prezesa GUS z 21 grudnia 2001 r., określający organizację wewnętrzną, zadania poszczególnych
departamentów i tryb działania Urzędu w realizacji zadań statystyki publicznej;
3 stycznia
Pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Oleńskiego odbyło się IX plenarne posiedzenie Rady Statystyki z
udziałem p.o. szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sekretarza stanu Marka Wagnera;
8 stycznia
Prezes Rady Ministrów Leszek Miller powołał na stanowisko prezesa GUS Tadeusza Toczyńskiego na
sześcioletnią kadencję;
1 lutego
Pod przewodnictwem prof. dra hab. Józefa Oleńskiego i prof. dra hab. Jana Paradysza odbyło się X plenarne
posiedzenie Rady Statystyki z udziałem wiceprezesa GUS prof. dra hab. Janusza Witkowskiego oraz
przedstawicieli Ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Skarbu
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Państwa, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także ZUS
oraz Związku Miast Polskich;
22 marca
Pod przewodnictwem prof. dra hab. Józefa Oleńskiego odbyło się XII plenarne posiedzenie Rady Statystyki z
udziałem prezesa i wiceprezesa GUS oraz Bożeny Balcerzak-Paradowskiej - sekretarza naukowego Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych, Andrzeja Górskiego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i prof. dra hab.
Tomasza Panka z SGH;
6 kwietnia
Prezes GUS powierzył
Adamczewskiemu;

stanowisko

dyrektora

Zakładu

Wydawnictw

Statystycznych

Wojciechowi

20 maja
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przyjął przedstawicieli kierownictwa Urzędu.
Prezes poinformował zebranych o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań i Powszechnym
Spisie Rolnym w 2002 r. oraz przekazał Panu Prezydentowi unikalne wydawnictwa ,,213 lat spisów ludności w
Polsce" i "Historia Polski w liczbach". Spotkanie połączone było z konferencją prasową, na której A.
Kwaśniewski wygłosił obszerne oświadczenie w sprawie spisów 2002. Prezydent oraz prezes GUS udzielali
następnie odpowiedzi na pytania dziennikarzy;
21 maja-8 czerwca
Przeprowadzono w całym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) i Powszechny Spis
Rolny (PSR) według stanu w dniu 20 maja o godz. 24.00. NSP objął osoby stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i innych pomieszczeniach oraz niemające miejsca
zamieszkania, a także mieszkania i budynki, w których się one znajdują, jak też obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia. Badaniem reprezentacyjnym dzietności kobiet objęto
kobiety w wieku 16 lat i więcej w wylosowanych obwodach spisowych. W ramach PSR opisano indywidualne
gospodarstwa rolne, działki rolne, właścicieli zwierząt gospodarskich nieposiadających użytków rolnych oraz
inne podmioty prowadzące działalność rolniczą;
10-12 czerwca
Prezes i wiceprezes GUS wzięli udział w Paryżu w 50. plenarnym posiedzeniu Konferencji Statystyków
Europejskich. Uczestniczyli w nim reprezentanci 41 krajów;
13-14 czerwca
Wiceprezes GUS uczestniczył w Paryżu w posiedzeniu grupy roboczej OECD poświęconemu statystyce
zatrudnienia i bezrobocia;
21 czerwca
Z udziałem przedstawicieli 11 państw odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Eurostatu do spraw monitorowania
stopnia dostosowania krajów kandydujących do wymogów statystyki europejskiej;
1 lipca
Sekretarz Stanu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczył nominację członkom Rady Statystyki III
kadencji na lata 2002-2007 reprezentującym organy administracji rządowej i samorządowej, NBP, organizacji
związkowych, organizacji społecznych, samorządu zawodowego i gospodarczego, organizacji pracodawców
oraz ekspertom w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych;
17 sierpnia
Likwidacji uległo Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu na skutek wejścia w życie zarządzenia nr 4 prezesa
GUS z 5 sierpnia 2002 r;
19-27 sierpnia
W naszym Urzędzie złożyła oficjalną wizytę delegacja Urzędu Statystycznego Chin na czele z Komisarzem
Urzędu – Zhixin Zhu i z dyrektorami generalnymi departamentów : Nailin Feng, Weimin Zhang;
18-22 września
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Prezes GUS uczestniczył w Palermo w 88. Konferencji DGINS (Directors General of National Statistical
Institutes) na temat Europejskiego Systemu Statystycznego;
17-18 października
Prezes GUS wziął udział w Oslo w trzecim spotkaniu członków Biura Konferencji Statystyków Europejskich
EKG ONZ;
24-25 października
Prezes GUS uczestniczył w Lubljanie w Słowenii w piątym posiedzeniu grupy ds. strategii w dziedzinie
współpracy statystycznej w ramach programu Phare (Policy Group on Statystical Co-operation Phare);
25-26 listopada
W Warszawie w Pałacu Prezydenckim i w Bibliotece Narodowej odbyła się dwudniowa sesja końcowa I
Kongresu Demograficznego pod hasłem „Polska a Europa: procesy demograficzne u progu XXI wieku",
zorganizowanego przez Rządową Radę Ludnościową, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Polskie
Towarzystwo Demograficzne, Główny Urząd Statystyczny i United Nations Development Programme pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego;
9 grudnia
W Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance odbyły się obchody 30-lecia działalności tej placówki
udziałem kadry kierowniczej resortu i władz miasta i gminy Serock.

2003
styczeń
Ukazał się 500. numer miesięcznika "Wiadomości Statystyczne", periodyku Głównego Urzędu Statystycznego
(od 1989 r. także pisma Polskiego Towarzystwa Statystycznego), wychodzącego od 1956 r.;
3-5 lutego
Z udziałem Victora Pierre’a Moralesa, koordynatora realizacji porozumienia bliźniaczego GUS-INSEE,
wiceprezesów GUS i osób zainteresowanych, odbyło się spotkanie podsumowujące realizowane misje i wizyty
studialne oraz oceniające planowane działania we współpracy GUS-INSEE;
11 lutego
Z okazji ukazania się 500. numeru "Wiadomości Statystycznych" prezes GUS i kierownictwo Redakcji spotkali
się z grupą pracowników Zakładu Wydawnictw Statystycznych, aby podziękować im za szczególną dbałość o
nadanie miesięcznikowi właściwej formy edytorskiej;
13 i 14 lutego
Prezes GUS wziął udział w I tegorocznym posiedzeniu Biura Konferencji Statystyków Europejskich EKG ONZ
w Genewie;
23 lutego-2 marca
Prezes GUS, dyrektorzy Urzędów Statystycznych z Olsztyna, Kielc, Rzeszowa i Łodzi złożyli wizytę studialną
w dyrekcjach regionalnych INSEE w Montpellier i Tuluzie w ramach porozumienia bliźniaczego GUS -INSEE
w zakresie statystyki regionalnej - podprojekt II;
12 i 13 marca
Prezes GUS uczestniczył w posiedzeniu Statystycznego Komitetu Programowego (SPC) w Luksemburgu.
Obradom przewodniczył Yves Franchet, Dyrektor Generalny Eurostatu. Jako obserwatorzy w obradach
uczestniczyli też eksperci m.in. EKG ONZ, OECD;
7-9 kwietnia
Wiceprezes GUS uczestniczył w Luksemburgu w spotkaniu dyrektorów odpowiedzialnych za statystykę
społeczną w urzędach statystycznych krajów Unii Europejskiej i państw kandydujących;
15-16 maja
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Prezes i wiceprezes GUS uczestniczyli w Luksemburgu w posiedzeniu Statystycznego Komitetu
Programowego (SPC);
10-12 czerwca
Prezes i wiceprezes GUS wzięli udział w Genewie w 51 Sesji Plenarnej Konferencji Statystyków Europejskich
EKG ONZ oraz w spotkaniu szefów urzędów statystycznych krajów członkowskich OECD;
16 czerwca
Na konferencji prasowej prezes GUS poinformował o wynikach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002
oraz o rezultatach Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Dziennikarze otrzymali raporty z podstawowymi
wynikami tych badań masowych. Komplet tych publikacji prezes GUS przekazał też najwyższym władzom
państwowym;
20-23 października
Na ostatnim posiedzeniu Komitetu sterującego projektem twinningowym GUS-INSEE w ramach Phare 2000:
statystyka regionalna, obecna była delegacja INSEE . Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli m.in.:
wiceprezesi Urzędu;
22-23 października
Wiceprezes GUS w Luksemburgu wziął udział w posiedzeniu dyrektorów odpowiedzialnych za statystykę
społeczną. Po raz pierwszy w spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele krajów członkowskich i akcesyjnych;
20-21 listopada
Prezes GUS uczestniczył w posiedzeniu 51 Statystycznego Komitetu Programowego oraz w 13 konferencji
Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznej w Sferze Ekonomicznej i Społecznej. W
obradach uczestniczyli też prezesi urzędów statystycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów
przystępujących do Unii, a także dyrektorzy odpowiedzialni za współpracę międzynarodową, jak również
przedstawiciele EUROSTAT-u, EFTA i CMFB oraz obserwatorzy z EKG ONZ, EBC, OECD i CEIES;
24 listopada -4 grudnia
Wiceprezes GUS wziął udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy organizowanej przez
MOP.

2004
12 lutego
Prezes GUS wziął udział w Luksemburgu w 52 posiedzeniu Statystycznego Komitetu Programowego (SPC). W
sesji uczestniczyli prezesi urzędów statystycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE), krajów
przystępujących do Unii, dyrektorzy odpowiedzialni za współpracę międzynarodową, a także przedstawiciele
EUROSTAT-u, EFTA i CMFB oraz jako obserwatorzy - EBC i CEIES;
24 lutego
Zarządzeniem nr 3 prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zlikwidowano Departament Analiz i
Udostępniania Informacji oraz Departament Infrastruktury Technicznej, tworząc jednocześnie Departament
Analiz i Statystyki Regionalnej oraz Departament Udostępniania Informacji. Określono także strukturę
organizacyjną i zadania tych departamentów;
2-5 marca
Wiceprezes GUS wziął udział w obradach 35 sesji Komisji Statystycznej ONZ
w Nowym Jorku. W sesji tej uczestniczyli przedstawiciele 24 krajów, członków Komisji, obserwatorzy z
krajów członkowskich ONZ oraz nie będących członkami ONZ, reprezentanci ONZ i obserwatorzy z
organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych;
26 kwietnia
Zarządzeniem nr 5 prezesa GUS został postawiony w stan likwidacji Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych GUS i PAN;
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30 kwietnia
Na skutek przejścia na emeryturę Władysława Łagodzińskiego, rzecznika prasowego prezesa GUS, stanowisko
to od 1 maja br. powierzono Barbarze Uszko;
27 maja
Prezes GUS wziął udział w 53 posiedzeniu Komitetu ds. Programu Statystycznego. W obradach Komitetu,
uczestniczyli prezesi urzędów statystycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej, dyrektorzy
odpowiedzialni za współpracę międzynarodową oraz jako obserwatorzy
przedstawiciele m.in. EKG ONZ;
7-10 czerwca
Delegacja GUS z udziałem prezesa , wzięła udział w Paryżu w 52 sesji plenarnej Konferencji Statystyków
Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz w posiedzeniu Komitetu Statystycznego OECD.
Tematyka spotkań była poświęcona strategicznym kwestiom statystyki, m.in. programowi badań statystycznych
OECD w 2004 r. oraz priorytetom badawczym na lata 2005-2006;
14-17 czerwca
Eksperci z urzędów statystycznych Szwecji, Finlandii i Danii wzięli udział w spotkaniu w ramach porozumienia
bliźniaczego GUS - Statistics Sweden dotyczącego Projektu Phare'2003: "Podwyższenie jakości polskiej
statystyki”.

2005
1- 20 stycznia
W spotkaniu zorganizowanym w ramach porozumienia bliźniaczego GUS- Statistics Sweden, dotyczącego
projektu Phare 2003, uczestniczyli eksperci z urzędów statystycznych Szwecji, Finlandii i Danii;
14 lutego
Odbyła się konferencja "Metodologia gromadzenia danych statystycznych dla potrzeb Narodowego Programu
Rozwoju 2007-2013 i innych dokumentów programowych”;
24 lutego
Prezes GUS wziął udział w Luksemburgu w 55. posiedzeniu Komitetu ds. Programu Statystycznego. W
obradach uczestniczyli m.in.: prezesi urzędów statystycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
przedstawiciele EUROSTAT-u, OECD, EKG ONZ;
25 lutego
W GUS przebywała delegacja Narodowego Urzędu Statystycznego Chińskiej Republiki Ludowej wraz z jego
dyrektorem generalnym – Song Yuezhengiem;
21 marca
Zarządzeniem wewnętrznym nr 5 prezesa GUS w sprawie prac przygotowawczych do opracowania publikacji o
historii organizacji i tworzeniu statystyki w Polsce zostały podjęte prace, mające na celu zebranie i opracowanie
materiałów historycznych obrazujących historię polskiej statystyki. Koordynacja prac została powierzona drowi
Franciszkowi Kubiczkowi;
4 kwietnia
Zarządzeniem wewnętrznym nr 6 prezes GUS powołał Konwent Dyrektorów na kadencję do 31 marca 2009 r.
jako organ opiniodawczo-doradczy prezesa GUS w sprawach istotnych dla rozwoju i funkcjonowania statystyki
publicznej. W skład Konwentu wchodzą niektórzy dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów GUS,
urzędów statystycznych oraz jednostek podporządkowanych prezesowi GUS;
5-12 kwietnia
Wiceprezes GUS wziął udział w obradach 55. sesji plenarnej Międzynarodowego
Instytutu Statystycznego w Sydney. Uczestniczyło w niej ok. 1600 osób ze 102 krajów, a także eksperci
reprezentujący wiele instytucji międzynarodowych (m.in. ONZ, EUROSTAT, UNESCO, ILO, OECD);
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16-19 kwietnia
Prezes GUS złożył wizytę oficjalną w Urzędzie Statystycznym Szwecji;
21 kwietnia
Wiceprezes GUS wziął udział w Brukseli w posiedzeniu Strategie Development Group, powołanej przez
dyrektorów statystyki społecznej do współpracy z EUROSTAT-em;
5 maja
Zarządzeniem nr 10 prezesa GUS został ustalony, na kadencję 2005-2008, skład i tryb prac Naukowej Rady
Statystycznej, działającej przy prezesie GUS jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań
statystycznych;
13-16 czerwca
Wiceprezes GUS i jeden z radców prezesa GUS uczestniczyli w Genewie w obradach 53. sesji plenarnej
Konferencji Statystyków Europejskich (KSE) EKG oraz w posiedzeniu Komitetu Statystycznego OECD z
udziałem przedstawicieli urzędów statystycznych państw europejskich oraz organizacji międzynarodowych, w
tym EUROSTAT-u, OECD, WHO, Banku Światowego, FAO oraz Komitetu Statystycznego WPN;
7 lipca
Zarządzeniem wewnętrznym nr 12 prezesa GUS, w ramach "Operacji 2007", zostały powołane: zespół ds.
przygotowania i wdrożenia w badaniach statystyki publicznej Klasyfikacji Działalności oraz Klasyfikacji
Wyrobów i Usług oraz zespół ds. metodologii przeliczania danych statystycznych wynikających ze zmian
klasyfikacji. Celem prac tych zespołów będzie dostosowanie statystyki polskiej do klasyfikacji
przygotowywanych i przewidzianych do wprowadzenia od 2007 r., wspólnie przez ONZ i UE;
19 sierpnia
Zarządzeniem wewnętrznym nr 13 prezesa GUS zostały powołane Kolegium Redakcyjne i Rada Programowa
miesięcznika „Wiadomości Statystyczne”. Redaktorem naczelnym został prof. Tadeusz Walczak;
23-28 sierpnia
Oficjalną wizytę w Urzędzie Statystycznym Rosji w Moskwie złożył prezes GUS. Omawiano ważne dla strony
rosyjskiej kwestie spisu rolnego, który odbędzie się w Rosji w 2006 r. i spis gospodarczego, zaplanowanego na
rok 2008;
29 sierpnia
Zarządzenie nr 13 prezesa GUS zmieniło dotychczasowe zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
GUS. Zostały określone nowe zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym m.in. dla
Sekretariatu Prezesa i Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Finansowania i Kadr.

2006
12 i 13 stycznia
W ramach Porozumienia Bliźniaczego odbyło się w GUS seminarium podsumowujące prace wykonane w
ramach komponentu III "Zwiększenie wykorzystania danych administracyjnych do celów statystycznych";
6 i 7 kwietnia
Podczas seminarium podsumowującego Porozumienie Bliźniacze GUS/Statistics Sweden w ramach projektu
Phare, omawiano znaczenie jakości w statystyce biorąc pod uwagę : Europejski System Statystyczny;
27 kwietnia
Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz odwołał Tadeusza Toczyńskiego ze stanowiska prezesa GUS.
Obowiązki prezesa GUS, do czasu powołania nowego, przejął wiceprezes Urzędu prof. dr hab. Janusz
Witkowski;
10 maja
Zarządzeniem nr 13 prezes GUS wprowadził zmiany w zarządzeniu nr 6 z 21 grudnia 2001 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego GUS, określające szczegółowo zadania Departamentu Analiz i Statystyki
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Regionalnej (ASR), Departamentu Rachunków Narodowych i Finansów (RN) oraz Departamentu
Administracyjno- Księgowego (DAK). Zarządzenie weszło w życie 1 czerwca 2006 r.;
18-19 września
Wiceprezes GUS wziął udział w dorocznym spotkaniu dyrektorów statystyki społecznej państw członkowskich
Unii Europejskiej (UE);
21-22 września
W Krakowie odbyła się 92. Konferencja prezesów urzędów statystycznych krajów unijnych DGNIS 2006.
Organizatorem konferencji odbywającej się pod hasłem "Making the System Work" ("Metod doskonalenia
statystyki") był GUS we współpracy z EUROSTAT-em i Urzędem Statystycznym w Krakowie;
17-18 października
Wiceprezes GUS uczestniczył w Luksemburgu w corocznym posiedzeniu grupy dyrektorów statystyki
gospodarczej EUROSTAT-u. W ramach spotkania odbyła się specjalna sesja na temat redukcji obciążeń
sprawozdawczych oraz zmian priorytetów, na przykładzie doświadczeń niemieckich i portugalskich;
25 października
Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński powołał prof. dra hab . Józefa Oleńskiego na stanowisko prezesa
GUS, na 5-letnią kadencję. Prof. Oleński pracował m.in. od 1988 r. do 1991 r. na stanowisku dyrektora Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Statystyki, a w latach 1992-1995 był prezesem GUS . Pełnił także funkcje
przewodniczącego Rady Statystyki w latach 2001-2002;
2 listopada
Prezes GUS prof. dr hab. Józef Oleński powierzył stanowisko rzecznika prasowego prezesa GUS
Władysławowi Wiesławowi Łagodzińskiemu. Stanowisko to jest usytuowane w Departamencie Udostępniania
Informacji i nadzoruje Wydział Obsługi Prasowej;
8 listopada
Akty mianowania na urzędników służby cywilnej z rąk szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusza
Błaszczaka otrzymało 38 pracowników służb statystyki publicznej;
16 listopada
Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński powołał na stanowisko Dyrektora Generalnego GUS dra
Sławomira Brodzińskiego, poprzednio Dyrektora Generalnego w Wyższym Urzędzie Górniczym w
Katowicach;
11 grudnia
Prezes GUS prof. dr hab. Józef Oleński spotkał się z Prezydium Rady Głównej PTS. Przewodniczący Rady dr
Kazimierz Kruszka omówił bieżące zadania i prace stowarzyszenia, a prezes J. Oleński wskazał na
najważniejsze problemy dotyczące współpracy GUS z PTS;
12-13 grudnia
W Jachrance odbyła się narada kadry kierowniczej służb statystyki publicznej pod przewodnictwem prezesa
GUS prof. dra hab. Józefa Oleńskiego. W jej trakcie omówiono m.in. główne zadania statystyki publicznej na
rok 2007, program badali statystycznych statystyki publicznej na 2008 r., rolę i zadania departamentów
merytorycznych GUS;
14 grudnia
Pod przewodnictwem prof. dra hab. Zbigniewa Strzeleckiego odbyło się posiedzenie plenarne Rządowej Rady
Ludnościowej, w trakcie którego omawiano m. in. założenia polityki ludnościowej w Polsce oraz projekt
raportu 2005-2006 "Sytuacja demograficzna Polski". Przedstawiono także sprawozdanie z działalności
Rządowej Rady Ludnościowej za rok 2005.

2007
10 stycznia
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Prezes GUS prof. dr hab. Józef Oleński spotkał się z kierownictwem Rady Monitoringu Społecznego – prof.
drem Januszem Czapińskim i prof. drem Tomaszem Pankiem. Tematem spotkania była IV edycja "Diagnozy
Społecznej 2007", która będzie realizowana przy wykorzystaniu sieci ankieterów statystycznych;
11 stycznia
Zarządzeniem nr l prezes GUS powołał Komisję Programowo-Metodologiczną, której zadaniem jest
przygotowanie projektów programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz koordynacja prac w
zakresie metodologii i organizacji prowadzenia badań;
31 stycznia
Na zaproszenie prof. Józefy Hrynkiewicz - dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej prezes GUS
prof. dr hab. Józef Oleński wygłosił wykład pt.: "Infrastruktura informacyjna państwa”;
23 lutego – 2 marca
Prezes GUS prof. dr hab. Józef Oleński uczestniczył w Nowym Jorku w posiedzeniu 38. sesji Komisji
Statystycznej ONZ, połączonej z obchodami 60. rocznicy powstania Komisji. Sesja poświęcona była m.in.
statystyce edukacji, wdrożeniu rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) dotyczącej
zwiększenia efektywności statystyki, zaleceń do spisów ludności w 2010 r. oraz rewizji światowych standardów
rachunków narodowych;
12-14 marca
W GUS przebywał ekspert INSEE Emil Bruneau. Celem jego wizyty było omówienie szerokiego spektrum
zagadnień związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowej klasyfikacji działalności (NACE Rev. 2) oraz
klasyfikacji produktów (CPA 2008) w ramach Operacji 2007;
10 sierpnia
Zarządzeniem nr 12 prezes GUS, prof. dr hab. Józef Oleński powołał Radę Programową Powszechnego Spisu
Rolnego 2010. Radzie przewodniczy prezes GUS, a w jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele ministra
właściwego do spraw rolnictwa, wiceprezes GUS, osoby wyznaczone przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych oraz inne osoby wyznaczone przez ministrów związanych z organizacją i tematyką spisu;
10 sierpnia
Zarządzeniem nr 13 prezes GUS, prof. dr hab. Józef Oleński utworzył Radę Programową Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Radzie przewodniczy prezes GUS, a w jej skład wchodzą m.in.
przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej, wiceprezes GUS oraz osoby wyznaczone przez ministrów
związanych z organizacją i tematyką spisu;
10 sierpnia
W Centralnej Bibliotece Statystycznej im. S. Szulca odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Bibliotheca
Magna Perenisque" przyznanego bibliotece przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za
wybitne zasługi Biblioteki dla polskiego bibliotekarstwa;
20 sierpnia
Zarządzeniem nr 14 prezesa GUS został nadany Głównemu Urzędowi Statystycznemu regulamin organizacyjny
określający organizację wewnętrzną Urzędu oraz szczegółowy zakres zadań departamentów. Zgodnie z
ustaleniami tego regulaminu zadania GUS wykonują komórki organizacyjne GUS oraz powołane przez prezesa
GUS komisje i zespoły, jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, a w
szczególności Naukowa Rada Statystyczna, Kolegium, Komisja Programowa, Komisja Metodologiczna,
Komitet Redakcyjny;
22-29 sierpnia
W Lizbonie uczestniczyli w 59. Sesji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego prezes GUS, wiceprezes i
radca generalny Tadeusz Ołdakowski. Celem wyjazdu było zapoznanie się z aktualnym stanem badań
statystycznych na świecie oraz wyzwaniami stojącymi przed statystyką publiczną;
1 września
W związku z nową strukturą organizacyjną GUS, wprowadzoną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 12 lipca 2007 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi

54

Statystycznemu oraz ustaleniami wynikającymi z regulaminu organizacyjnego, wprowadzonego zarządzeniem
nr l4 Prezesa GUS z dnia 20 sierpnia 2007 r., dyrektor generalny GUS Sławomir Brodziński powołał
dyrektorów i zastępców departamentów;
19-21 września
Wiceprezes GUS uczestniczył w konferencji w Pekinie zorganizowanej przez Międzynarodowe Towarzystwo
Badania Dochodu Narodowego (IARIW) oraz Narodowe Biuro Statystyczne Chin;
19-21 września
W Budapeszcie – wiceprezes GUS, dyrektor generalny GUS i zastępca dyrektora Departamentu Statystyki
Społecznej, wzięli udział w 63. spotkaniu Komitetu ds. Programu Statystycznego EUROSTAT-u oraz w 93.
Konferencji Szefów Narodowych Urzędów Statystycznych (DGINS);
10-12 października
Z okazji 95-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego pod patronatem prezesa GUS odbył się we Wrocławiu
Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Statystyków „Statystyka wczoraj, dziś i jutro”, przygotowany przez Wrocławski
Oddział PTS we współpracy z Katedrą Statystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Urzędem
Statystycznym we Wrocławiu. W trakcie obrad Zjazdu przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes GUS
prof. dr hab. J. Oleński;
15 października
Odbyło się posiedzenie plenarne Rządowej Rady Ludnościowej pod przewodnictwem prof. dra hab. Zbigniewa
Strzeleckiego. Tematyka obrad dotyczyła problematyki starzenia się ludności Polski i jej zabezpieczenia
społecznego, a także dyskusji nad projektem raportu 2006 i 2007 „Sytuacja demograficzna Polski”.

2008
28-30 stycznia
Seminarium naukowe w Krakowie – Statystyka Społeczna. Dokonania, szanse, perspektywy.
16-18 kwietnia
Seminarium naukowe w Toruniu – Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności
w państwie demokratycznym.
11 lipca
Uroczyste obchody 90. lecia utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego na Zamku Królewskim w
Warszawie. Seminarium naukowo-historyczne – „Kluczowe problemy polskiej statystyki”, w budynku
Biblioteki Narodowej.
22-24 września
Seminarium naukowe w Lublinie – Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych.
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