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Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego  
od 2002 do 2016 r. 

W ostatnim okresie pracy pełniła obowiązki Prezesa Urzędu. 
Redaktor Główny Komitetu Redakcyjnego GUS  

w latach 1997—2016. 
Wieloletnia Przewodnicząca Rady Naukowej  

„Wiadomości Statystycznych”. 
 
 

 

 

 
Doktor Halina Dmochowska była zawodowo związana z Głównym Urzędem 

Statystycznym od 1990 r. W latach 1992—2002 zajmowała stanowisko Dyrek-
tora Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS. Od 2002 r. sprawowa-
ła funkcję Wiceprezesa GUS, a w 2016 r., w ostatnim okresie pracy w Urzędzie, 
pełniła obowiązki Prezesa. 



 

Pod Jej kierunkiem realizowane były prace analityczne, publikacyjne i doty-
czące metodyki w zakresie rachunków narodowych, rachunków ekonomicznych 
środowiska, statystyki rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego, statystyki 
przedsiębiorstw oraz badań koniunktury gospodarczej. Nadzorowała opracowy-
wanie nowych koncepcji badań, m.in. cen towarów i usług konsumpcyjnych,  
a także inicjowała działania na rzecz rozwoju statystyki regionalnej. Odpowiada-
ła za wdrażanie do statystyki polskiej Europejskiej Klasyfikacji Terytorialnej do 
Celów Statystycznych (NUTS), czuwała nad pracami rozwojowymi w zakresie 
wykorzystania danych administracyjnych w statystyce gospodarczej oraz doty-
czącymi ramowego rozporządzenia integrującego statystykę gospodarczą 
(FRIBS) i wprowadzenia jednostek statystycznych w europejskiej statystyce 
gospodarczej.  

Inicjowała zadania — realizowane następnie pod jej kierunkiem przez zespo-
ły GUS — które miały na celu włączenie statystyki w budowanie potencjału 
instytucjonalnego służącego rozszerzeniu współpracy z głównymi partnerami  
i użytkownikami informacji statystycznych w kraju i Unii Europejskiej. W ich 
efekcie powstały m.in. produkty statystyczne służące polityce rozwoju (m.in. 
system STRATEG), jak również zapewniony został udział statystyki publicznej 
w pracach nad projektami dokumentów strategicznych. Zajmowała się ponadto 
modernizacją i dostosowaniem oferty publikacyjnej oraz form udostępniania  
i prezentowania informacji do potrzeb odbiorców. Inicjowała powstawanie naj-
ważniejszych zbiorczych publikacji i opracowań GUS, syntetyzujących wyniki 
badań Urzędu; brała również udział w projektowaniu rozwoju statystycznych 
baz danych. 

W swojej działalności zawodowej Pani Prezes pełniła wiele dodatkowych 
funkcji, m.in. Redaktora Głównego Komitetu Redakcyjnego GUS i Przewodni-
czącej Rady Naukowej „Wiadomości Statystycznych”, a także uczestniczyła  
w pracach Zespołu Redakcyjnego „Historii Polski w liczbach”.  

Była zaangażowana w przedsięwzięcia dotyczące adaptacji polskiej statystyki 
do wymogów związanych z członkostwem w UE, koordynowała współpracę  
z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym z Eurostatem, OECD 
i agendami ONZ. Brała wielokrotnie udział w posiedzeniach Komitetu ds. Euro-
pejskiego Systemu Statystycznego (ESSC) i Konferencji Statystyków Europej-
skich Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, spotkaniach 
Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej OECD oraz sesjach plenarnych 
Komisji Statystycznej ONZ. 

Reprezentowała Główny Urząd Statystyczny w pracach Komitetu Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego oraz wielu zespołów międzyresortowych, m.in. Komitetu  
ds. Umowy Partnerstwa, Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, Zespołu ds. Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Zespołu ds. Funduszy Unii 
Europejskiej. 

Doktor Halina Dmochowska została odznaczona Srebrnym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Statystyki RP.   




