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Szanowni Czytelnicy, 

 
 

Najważniejszym zadaniem statystyki publicznej jest rzetelne, 
obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów 
państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych 
o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska 
naturalnego. Statystyka publiczna dostarcza wiarygodnych, rzetelnych, 
niezależnych, wysokiej jakości informacji statystycznych, 
opracowywanych zgodnie z zasadami obiektywności i poufności. 
 

Przybliżając Państwu rolę, jaką pełni statystyka publiczna wobec 
użytkowników informacji statystycznych chcielibyśmy, aby 
INFORMATOR ułatwił Państwu: 

• poznanie podstaw prawnych, zadań i zasobów informacyjnych 
statystyki publicznej, 

• korzystanie ze zbiorów danych i wydawnictw statystycznych, 
• korzystanie z portalu GUS i regionalnych urzędów 

statystycznych, 
• czerpanie wiedzy z bogatych zasobów statystyki publicznej, 
• zapoznanie się z zakresem i formami usług oferowanych przez 

GUS. 
 

W INFORMATORZE znajdą Państwo przydatne adresy i telefony do 
bezpośredniego kontaktu z GUS i urzędami statystycznymi, godziny 
przyjęć placówek oferujących Państwu pomoc w uzyskaniu 
poszukiwanych informacji. 
 

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług i ze stale 
powiększających się zasobów informacyjnych statystyki. 
 
 

Departament Informacji 
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Statystyka publiczna 
 

Podstawą prawną działalności jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. 
poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1240). 
 

Statystyka publiczna to system zbierania danych statystycznych, 
gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych, 
ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych 
jako oficjalnych danych statystycznych. 
 

Statystyka publiczna zapewnia 
• rzetelne, 
• obiektywne, 
• i systematyczne 

informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji 
publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji 
ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. 
 

Służby statystyki publicznej stanowią Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy urzędów statystycznych, jednostki 
przez niego nadzorowane utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz 
jednostki obsługi statystyki publicznej utworzone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 
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Struktura organizacyjna Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Komórki organizacyjne  
 GUS 

  
 Jednostki obsługi  

*z wyjątkiem Pełnomocnika ds.    statystyki publicznej 
ochrony informacji niejawnych,  
który podlega Prezesowi GUS 

Departament Rachunków 
Narodowych 

Gabinet 
Prezesa 

Departament 
Programowania  

i Koordynacji Badań 

Departament Współpracy 
Międzynarodowej 

Departament Finansowo-
Księgowy (z wyłączeniem 

zadań należących do 
Dyrektora Generalnego GUS) 

Biuro Zarządzania 
Bezpieczeństwem 

Informacji*  

Centrum Informatyki 
Statystycznej  

Zakład Wydawnictw 
Statystycznych  

Departament Studiów 
Makroekonomicznych  

i Finansów  

Departament Badań 
Demograficznych i Rynku 

Pracy 

Departament Badań 
Społecznych i Warunków 

Życia 

Departament Rolnictwa 

Centralna Biblioteka 
Statystyczna im. S. Szulca 

Biuro  
Organizacji Kadr 

Biuro  
Administracyjne  

Departament Finansowo-
Księgowy (w zakresie 
działań dysponenta III 

stopnia) 
 

Departament Analiz 
i Opracowań Zbiorczych 

Departament Badań 
Regionalnych i Środowiska  

Wiceprezes GUS 
Halina Dmochowska  

Wiceprezes GUS 
Konrad Cuch  

Wiceprezes GUS 
Grażyna Marciniak  

Dyrektor Generalny GUS 
Anna Borowska  

Prezes GUS 
Janusz Witkowski  

Departament  
Handlu i Usług  

Departament  
Przedsiębiorstw 

Departament Informacji 
Centrum Badań i Edukacji 

Statystycznej GUS 

Departament Produkcji 
Departament Metodologii, 
Standardów i Rejestrów  

(z wyłączeniem zakresu zadań 
należących do Prezesa GUS) 

Departament Metodologii, 
Standardów i Rejestrów  

(z wyłączeniem zakresu zadań 
należących do Wiceprezes  

GUS G. Marciniak) 
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Zadania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: 
• rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, 

koordynowanie prac i przygotowywanie projektu programu badań 
statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie 
Statystyki, 

• organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich 
metodologii, 

• zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz 
ich analizowanie, 

• coroczne sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Narodowego Rachunku 
Zdrowia, 

• przeprowadzanie spisów powszechnych, 
• przechowywanie danych statystycznych, 
• opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji 

podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi 
oraz ich interpretacja, 

• udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji 
statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników, 

• opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz 
statystycznych prognoz gospodarczych i społecznych, 

• przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom 
administracji rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu 
Bankowi Polskiemu, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innym instytucjom rządowym wynikowych informacji statystycznych 
w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań 
statystycznych, 

• prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki 
narodowej i podziału terytorialnego kraju, 

• prowadzenie badań i analiz statystycznych wynikających z przyjętych 
przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, 

• dokonywanie statystycznych porównań międzynarodowych 
i ogłaszanie ich wyników, 

• wykonywanie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań 
przekazywania danych statystycznych organizacjom 
międzynarodowym, 

• współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki 
organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami 
i urzędami innych krajów, prowadzenie prac naukowych i badawczo-
rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych 
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i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod 
matematycznych i informatyki w statystyce, 

• prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie 
statystyki, 

• popularyzacja wiedzy o statystyce. 
 

Tak określone zadania mogą być realizowane dzięki bardzo dużemu 
i zróżnicowanemu zakresowi podmiotowemu i przedmiotowemu danych 
gromadzonych przez system statystyki publicznej, w szczególności dzięki 
możliwości pozyskiwania informacji z innych systemów informacyjnych 
państwa, tj. z danych zbieranych i gromadzonych przez organy administracji 
rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe 
i Narodowy Bank Polski, oraz z rejestrów urzędowych. 
 

Wynikowe dane statystyczne są:  
• dostępne w ramach prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania wynikowych 
informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych 
dostępnych pod adresem: http://stat.gov.pl/,  

• publikowane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego 
i urzędów statystycznych, w tym w rocznikach statystycznych, oraz 
innych organów i podmiotów prowadzących badania statystyczne, 

• ogłaszane w dziennikach urzędowych, jeżeli przepis szczególny tak 
stanowi, 

• podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu, 
• opracowywane i przekazywane na potrzeby Unii Europejskiej 

i organizacji międzynarodowych, w formie i trybie określonych 
w przepisach Unii Europejskiej dotyczących statystyk oraz wiążących 
Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych, 

• dostępne w innych niż wyżej wymienione formach. 
 

Podstawowe zadanie, jakim jest dostarczenie rzetelnych i obiektywnych 
informacji statystycznych, służby statystyki publicznej wypełniają dzięki 
prowadzeniu badań statystycznych obejmujących ogół działań społeczno-
gospodarczych. 

 
Program badań statystycznych statystyki publicznej ustalany jest w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie projektu przedstawianego przez 
Radę Statystyki. 
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Rada Statystyki  

 
• organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki działający przy 

Prezesie Rady Ministrów wybierany na 5 lat, 
• w jej skład wchodzą osoby powołane przez Prezesa Rady Ministrów 

reprezentujące: organy administracji rządowej (5 osób), stronę 
samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
(1 osoba), Narodowy Bank Polski (1osoba), organizacje społeczne, 
samorząd zawodowy i  gospodarczy (3 osoby), organizacje 
pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (Dz. U. poz. 1240) (po 1 osobie z każdej organizacji), 
organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego (po 1 osobie z każdej organizacji), oraz 
eksperci (po 1 osobie z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych), 

• w pracach Rady Statystyki uczestniczy Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

 
Zadania Rady Statystyki: 
• ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, corocznie, na każdy następny rok 
projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej, 

• przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca 
każdego roku, projektu programu badań statystycznych statystyki 
publicznej, 

• rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych 
o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi 
prac metodologicznych i przygotowawczych, projektowych na okres 
najbliższych dziesięciu lat, 

• ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej 
oraz formułowanie opinii w innych sprawach mających istotne 
znaczenie dla rozwoju statystyki publicznej, 

• opiniowanie kosztów badań statystycznych, ze wskazaniem 
szczegółowo źródeł ich finansowania, oraz metodyki ich szacowania. 
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Badania statystyczne w 2016 r.  
 

Stosownie do art. 25 ustawy o statystyce publicznej jednym z zadań 
Prezesa GUS jest rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy 
statystyczne oraz przygotowywanie na tej podstawie projektów rocznych 
programów badań statystycznych statystyki publicznej. Propozycje zamierzeń 
programowych statystyki publicznej przygotowuje GUS wspólnie z resortami 
i innymi instytucjami prowadzącymi badania w ramach statystyki publicznej, 
w ścisłej współpracy z organami rządowej administracji centralnej i terenowej, 
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi, 
społecznymi i związkowymi, a także środowiskiem naukowym. 

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania w oparciu o informacje 
uzyskane od respondentów i sprawozdawców, stosując zróżnicowane metody 
zbierania informacji i wykorzystując nowoczesne narzędzia i rozwiązania 
informatyczne. Roczny program badań statystycznych spełnia ważną funkcję 
instrumentu służącego do koordynacji prac programowych i kontroli 
funkcjonowania systemu informacyjnego statystyki publicznej. Jest on 
jednocześnie dokumentem informującym użytkowników informacji 
statystycznych o kierunkach działalności statystycznej oraz o przewidywanych 
obowiązkach przekazywania danych do celów statystycznych. 

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 ujmuje 
badania realizowane na podstawie informacji zbieranych obligatoryjnie i na 
zasadach dobrowolności w formie sprawozdawczości bieżącej w 2016 r., 
sprawozdawczości rocznej z danymi za rok 2016 oraz wskazanych danych za 
lata poprzednie. 

Przy określaniu zamierzeń programowych podstawowym celem jest 
realizacja zadań stojących przed statystyką publiczną i wynikających 
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i innych organizacjach 
międzynarodowych. Pozyskiwane w ramach badań wynikowe informacje 
statystyczne pozwalają również na określanie podstawowych wielkości 
i wskaźników, do których ogłaszania, na podstawie odrębnych przepisów, jest 
zobowiązany Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

W 2016 r. prace w GUS będą ukierunkowane na zmniejszanie obciążeń 
administracyjnych podmiotów związanych z dostarczaniem danych dla badań 
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statystycznych poprzez zwiększenie wykorzystania danych już zebranych m.in. 
przez inne organy administracji publicznej, w toku wykonywania przez nie 
zadań statutowych. 

Rozwijające się obecnie technologie informacyjne i komunikacyjne, 
powstawanie nowych źródeł danych i związanej z tym dużej ilości danych, 
budowa nowych rejestrów przez administrację publiczną, powodują 
konieczność wdrażania w statystyce publicznej nowych źródeł danych 
i nowych technik zbierania danych.  
 

W programie badań na rok 2016 ujęto 253 badania (w tym 3 nowe i 11 
cyklicznych): 

• 162  tematy realizowane samodzielnie przez służby statystyki publicznej, 
• 38 tematów realizowanych przez ministerstwa, urzędy centralne, 

Narodowy Bank Polski, 
• 53 tematy realizowane wspólnie przez GUS, ministerstwa, NBP, KNF 

i urzędy centralne. 
Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2016 rok stanowi 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 
1304).  

 
Program badań statystycznych dostępny jest na stronie internetowej 

GUS pod adresem: 
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-

statystycznych/pbssp-2016/ 
 

Zgodnie z zapisami art. 31 (obecnie uchylony) ww. ustawy Prezes Rady 
Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy 
sprawozdawczych i objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzory 
kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach 
statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej. W związku z powyższym Prezes GUS jest zobowiązany corocznie 
przygotować projekt rozporządzenia oraz załącznik zawierający wzory 
formularzy ujętych w programie badań statystycznych statystyki publicznej i 
przedłożyć go do podpisu Prezesowi Rady Ministrów. 
 

W załączniku przygotowywanym na rok 2016 zostały ujęte: 
• wzory formularzy do badań bieżących, z krótszym niż rok okresem 

sprawozdawczym (miesięczne, kwartalne, półroczne), z terminem 
wpływu sprawozdań w roku 2016, 
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• wzory formularzy do badań rocznych, w których przekazywane są dane 
za rok 2016 z terminem wpływu sprawozdań w roku 2017. 

 
W załączniku do rozporządzenia na rok 2016 ujęto łącznie 447 wzorów 

formularzy, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, w tym wzory: 
• 174 formularze i kwestionariusze sprawozdawcze  (Załącznik nr 1), 
• 19 ankiet  (Załącznik nr 2), 
• 22 zestawienia tabelaryczne  (Załącznik nr 4), 
• 232 formularze, kwestionariusze i ankiety statystyczne stosowane 

w badaniach resortowych (Załącznik nr 3). 
 

Wzory formularzy dostępne są na stronie 
http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm  
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Klasyfikacje i nomenklatury w 2016 r.  
 

Standardowe klasyfikacje i nomenklatury wprowadzane są  na podstawie 
art. 40 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.)  
lub stosowane bezpośrednio w oparciu o akt wprowadzający ich stosowanie  
w krajach członkowskich  Unii Europejskiej.  
 

Standardy klasyfikacyjne stosowane są w: statystyce, ewidencji 
i dokumentacji, rachunkowości, urzędowych rejestrach, systemach 
informacyjnych administracji publicznej. 
 
 Obecnie obowiązujące standardowe klasyfikacje i nomenklatury to: 
 

• Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), 
• Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), 
• Nomenklatura Scalona (CN), 
• Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), 
• Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), 
• Polska Klasyfikacja Statystyczna dotycząca Działalności i Urządzeń 

Związanych z Ochroną Środowiska, 
• Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO), 
• Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), 
• Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 

(NTS). 
 

Polskie standardy klasyfikacyjne są w pełni zgodne z odpowiednimi 
klasyfikacjami Unii Europejskiej. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji i nomenklatur dostępne są 
na stronie http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 
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Standardowe klasyfikacje i nomenklatury: 

• są niezbędne do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych 
i społecznych, 

• opracowywane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji 
państwowej, 

• wprowadzane są w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów, 
• stosuje się je w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 

rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach 
informacyjnych administracji publicznej. 
 

Obowiązki te wynikają bezpośrednio z art. 2 pkt.14, art. 25 ust. 1 pkt. 6 oraz z art. 40 ustawy o statystyce 
publicznej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 z późniejszymi zmianami). 

 

System powiązań statystycznych klasyfikacji gospodarczej 

Zasięg 
klasyfikacji 

Klasyfikacje 
działalności 

Klasyfikacje 
produktów 
(wyroby + 

usługi) 

Nomenklatury 
pochodne 

produktów 

Klasyfikacje 
handlu 

zagranicznego 

 
 

Międzynarodowy 
(ONZ) 

ISIC 
Międzynarodowa 

Standardowa 
Klasyfikacja 
Rodzajów 

Działalności 

 
CPC 

Centralna 
Klasyfikacja 
Produktów 

 HS 
Zharmonizo-
wany System 
Oznaczania 
i Kodowania 

Towarów 
 

Unia Europejska 
(UE) 

NACE 
Nomenklatura 

Działalności we 
Wspólnocie 
Europejskiej 

CPA 
Klasyfikacja 
Produktów 

wg 
Działalności 

 
 

Lista PRODCOM 

 
CN 

Nomenklatura 
Scalona 

 
 

Krajowy – Polska 

 
PKD 

Polska 
Klasyfikacja 
Działalności 

PKWiU 
Polska 

Klasyfikacja 
Wyrobów 

i Usług 

PRODPOL 
Nomenklatura do 

badania produktów 
przemysłowych do 
sprawozdawczości 
bieżącej i ciągłej 

 
CN 

Nomenklatura 
Scalona 
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Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 
 

W 2016 roku funkcjonują równolegle dwie wersje Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług, tj.:  

• obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów 
i Usług (PKWiU 2008), wprowadzona rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 
z późn. zm.), oparta na  stosowanej w Unii Europejskiej Klasyfikacji 
Produktów wg Działalności (CPA) wersji Rev.2 (CPA Rev. 2) oraz 

• wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 roku Polska Klasyfikacja 
Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), stanowiąca załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1676),  której struktura oparta jest na Klasyfikacji 
Produktów wg Działalności, wersji Rev.2.1 (CPA Rev.2.1).  

 
Obie wersje Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008 

i PKWiU 2015) będą stosowane równolegle: w ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych 
administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2016 roku.  
 

Natomiast do celów: 
• opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 
• opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
oraz karty podatkowej PKWiU 2008 będzie stosowana do dnia 31 
grudnia 2017 r.   
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Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NTS) 

• wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 
2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573 z późn. zm.) i opracowana na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia 
wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS) (Dz. U. UE. L 154 z 21.06.2003, z późn. zm.), 

• stosowana w procesie gromadzenia informacji, prowadzenia badań 
statystycznych oraz udostępniania ich wyników w przekrojach 
terytorialnych; analogicznie, klasyfikacja NUTS stosowana jest przy 
dokonywaniu porównań danych na obszarze UE dla określonych 
statystyk regionalnych państw członkowskich, 

• ustala symbole terytorialne i nazwy jednostek terytorialnych na pięciu 
poziomach. Na trzech pierwszych poziomach nomenklatura NTS 
zachowuje zgodność w zakresie nazw jednostek terytorialnych 
z trójpoziomową klasyfikacją NUTS. 

Nomenklatura NTS opracowana została w oparciu o istniejący 
trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy 
którego wyodrębnione zostały dwa dodatkowe nieadministracyjne poziomy, tj. 
regiony i podregiony. Dzieli ona Polskę na terytorialne, hierarchicznie 
powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego 3 określono jako poziomy 
regionalne, 2 jako poziomy lokalne. 
Poziomy regionalne obejmują: 

• POZIOM 1 – 6 regionów (grupujących województwa), 
• POZIOM 2 – 16 województw, 
• POZIOM 3 – 72 podregiony (grupujące jednostki szczebla 

powiatowego). 
Poziomy lokalne obejmują: 

• POZIOM 4 – 380 jednostek szczebla powiatowego (314 powiatów i 66 
miast na prawach powiatu), 

• POZIOM 5 – 3737 jednostek szczebla gminnego (2478 gmin, 611 
części miejskich gmin miejsko-wiejskich, 611 części wiejskich gmin 
miejsko-wiejskich, 18 dzielnic Warszawy i 19 delegatur czterech miast 
– Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia). 

Liczba jednostek na poszczególnych poziomach – wg stanu w dn. 01.01.2015 r. 
Struktura grupowań NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na 

systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju, 
który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego 
Kraju – TERYT. 
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Poziomy regionalne (NTS) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WOJ. 
MAZOWIECKIE 

podregiony: 
ciechanowski 

ostrołęcki 
płocki 

radomski 
siedlecki 

m. st. Warszawa 
warszawski 
wschodni 

warszawski 
zachodni 

 

WOJ. 
KUJAWSKO-
POMORSKIE 

 
podregiony: 

bydgosko-
toruński 

grudziądzki 
włocławski 

inowrocławski 
świecki 

WOJ. 
ZACHODNIO-
POMORSKIE 

 
podregiony: 
koszaliński 

szczecinecko-
pyrzycki 

m. Szczecin 
szczeciński 

WOJ. 
WIELKOPOLSKIE 

 
podregiony: 

kaliski 
koniński 

leszczyński 
pilski 

poznański 
m. Poznań 

WOJ. 
POMORSKIE 

 
podregiony: 

gdański 
słupski 

starogardzki 
trójmiejski 
chojnicki 

WOJ. 
WARMIŃSKO-
MAZURSKIE 

 
podregiony: 

elbląski 
ełcki 

olsztyński 

WOJ. 
OPOLSKIE 

 
podregiony: 

nyski 
opolski 

WOJ. 
PODLASKIE 

 
podregiony: 

białostocki 
łomżyński 
suwalski 

WOJ. 
LUBELSKIE 

 
podregiony: 

bialski 
chełmsko-
zamojski 
lubelski 
puławski 

 

WOJ. 
ŁÓDZKIE 

  podregiony: 
łódzki 

m. Łódź 
piotrkowski 
sieradzki 

skierniewicki 
 

WOJ. ŚWIĘTO-
KRZYSKIE 

 
podregiony: 

kielecki 
sandomiersko-
jędrzejowski 

WOJ. 
PODKARPACKIE  

 
podregiony: 
krośnieński 
przemyski 
rzeszowski 

tarnobrzeski 
 

WOJ. 
MAŁOPOLSKIE 

 
podregiony: 

krakowski 
m. Kraków 

nowosądecki 
oświęcimski 
tarnowski 
nowotarski 

WOJ. 
DOLNOŚLĄSKIE 

 
podregiony: 
jeleniogórski 

legnicko-
głogowski 
wałbrzyski 
wrocławski 
m. Wrocław 

WOJ.  
LUBUSKIE 

 
podregiony: 

gorzowski 
zielonogórski 

 

WOJ.  
ŚLĄSKIE 

 
podregiony: 

bielski 
bytomski 

częstochowski 
gliwicki 

katowicki 
rybnicki 

sosnowiecki 
tyski 
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 Rejestr REGON 
 

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji 
o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym przez Prezesa GUS od 
1975 r. w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.  
 

Podstawą prawną prowadzenia rejestru jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 
r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012, poz. 591 z późn.zm.), która nadała 
rejestrowi rangę krajowego rejestru urzędowego i określiła zasady jego 
funkcjonowania od 1 stycznia 1998 r. Szczegółowe zasady prowadzenia 
i aktualizacji rejestru zostały zawarte w akcie wykonawczym, którym jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń 
(Dz. U. poz. 2009). 
 

Rejestr REGON: 
• służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki 

narodowej i jednolitości ich opisów stosowanych w nomenklaturze 
pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach 
i systemach informacyjnych administracji publicznej, 

• dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce 
narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, 
rodzajów działalności, form prawnych itp., 

• umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów, 
• jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach 

gospodarki narodowej, 
• stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań 

statystycznych. 
 
Wpisowi do rejestru REGON podlegają: 
• osoby prawne, 
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
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• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym 
prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),  

• jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpis, zmiana wpisu lub skreślenie z rejestru REGON: 
• przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie 

danych z wniosku o wpis do CEIDG, który przedsiębiorca składa za 
pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie 
internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 
właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej ePUAP. Wniosek o wpis do 
CEIDG może być również złożony przez przedsiębiorcę w wybranym 
urzędzie gminy osobiście lub wysłany listem poleconym. CEIDG 
przesyła do Głównego Urzędu Statystycznego odpowiednie dane 
zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, 
zmiany lub skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym 
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 

• podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, 
z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, 
o których mowa w art. 49a ust. 1 o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
następuje na podstawie danych przekazywanych do rejestru REGON 
drogą elektroniczną z KRS, a w zakresie danych uzupełniających 
wymienionych w art. 42, ust. 3a, pkt 2 ustawy o statystyce publicznej – 
z CRP KEP, 

• szkoły lub placówki oświatowej następuje na podstawie danych 
przekazywanych do rejestru REGON drogą elektroniczną z bazy 
Systemu Informacji Oświatowej (SIO),  

• pozostałych podmiotów gospodarki narodowej następuje na podstawie 
wniosku RG-OP (wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, 
o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej) i RG-OF 
(wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie 

Każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji 
w rejestrze REGON prowadzonej działalności. Po wpisaniu do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 
otrzymuje niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. 
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wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej 
jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG). Wniosek 
taki powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale 
w województwie, na terenie którego: 
− osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej ma siedzibę, 
− osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

niepodlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej ma miejsce zamieszkania. 

Przewiduje się możliwość złożenia na platformie ePUAP wniosku RG-OP 
i RG-OF w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. Dokumenty dołączone do 
wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego powinny mieć 
również formę dokumentu elektronicznego.  
 

Aktualizacja rejestru REGON (dokonywana przez podmioty, na których 
ciąży obowiązek dokonywania wpisów do rejestru): 

• w ciągu 14 dni od daty zaistnienia podstawy prawnej uzasadniającej 
wpis, 

• w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub 
skreślenie. 

Jakość rejestru (kompletność, aktualność) uzależniona jest od terminowej 
realizacji tego obowiązku. Z tej przyczyny zamówienie realizowane z rejestru 
REGON (wyciąg, katalog) może zawierać dane częściowo nieaktualne w dniu 
realizacji zamówienia. 

 
 
 
 

wyszukiwarka na stronie GUS  
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx   

(wyszukiwanie na podstawie numerów identyfikacyjnych REGON, NIP, KRS 
oraz adresu siedziby podmiotu) 

interfejsy API (BIR – Baza Internetowa REGON 1) 
(wyszukiwanie na podstawie numerów identyfikacyjnych: REGON, 

NIP, KRS). 
 

Wyciągi z rejestru REGON są udostępniane nieodpłatnie: organom 
prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji 
publicznej, organom administracji rządowej i jednostek samorządu 

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny  
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terytorialnego, innym instytucjom rządowym, równorzędnym organom, 
jednostkom i instytucjom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Zakres przedmiotowy informacji udostępnianych z rejestru REGON ww. 
organom i instytucjom nie może obejmować informacji o przewidywanej 
liczbie pracujących oraz powierzchni ogólnej i użytków rolnych gospodarstwa 
rolnego. 
 

Indywidualne zamówienia osób trzecich na wyciągi ze stanowej bazy 
rejestru REGON realizowane są odpłatnie. 
 

Z rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON osobom trzecim mogą 
być udostępniane o podmiocie następujące dane: numer identyfikacyjny 
REGON, nazwa podmiotu, adres siedziby, numer telefonu i faks siedziby, 
adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot poda te 
dane do rejestru1, numer identyfikacji podatkowej NIP, forma prawna, forma 
własności, wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności; 
daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia 
działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo 
skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów, 
nazwy organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) 
i nadany przez ten organ numer, jednostkach lokalnych podmiotu. 

 
Informacje z rejestru REGON mogą być udostępniane przez urzędy 

statystyczne lub przez Centrum Informacji Statystycznej po złożeniu 
pisemnego zamówienia. Wyciągi z rejestru REGON są udostępniane w formie: 
CD-ROM – dane zapisywane są w formacie dbf, xls lub wydruku 
komputerowego – jedynie w przypadku zamówień na pojedyncze rekordy. 
 
 
 
 
 
 

1Nie udostępnia się osobom trzecim informacji o numerze telefonu i faxu, adresie poczty 
elektronicznej oraz strony internetowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 
podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
oraz podmiotu wpisanego do KRS, w przypadku gdy zgłoszenie danych uzupełniających zawiera 
brak zgody na udostępnienie danych kontaktowych.  
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Rejestr Teryt  
 
 

Rejestr TERYT – krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju. 
 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest ustawa z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., poz.1031 z późn. zm.). 

 
 

Systemy identyfikatorów rejestru TERYT 

 
 

TERC – zawiera identyfikatory i nazwy jednostek zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego kraju i jest zbudowany według 
hierarchicznej numeracji: województw, powiatów, gmin. Aktualizacji systemu 
dokonuje się na bieżąco po każdej zmianie podziału terytorialnego kraju 
dotyczącej tworzenia, łączenia, znoszenia i zmiany nazw jednostek podziału 
terytorialnego. 
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SIMC – zawiera: 
• urzędowe nazwy i rodzaje miejscowości, 
• stałe, niepowtarzalne identyfikatory miejscowości, 
• przynależność miejscowości do gminy, powiatu i województwa, 

a także przynależność integralnych części miejscowości do 
miejscowości podstawowych. 

System identyfikatorów i nazw miejscowości aktualizowany jest na bieżąco 
po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw i rodzajów miejscowości oraz 
zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. 
 

BREC – stanowi sieć jednostek podziału statystycznego dla potrzeb 
przeprowadzania narodowych spisów powszechnych i prowadzenia badań 
reprezentacyjnych. W skład jednego rejonu statystycznego wchodzi kilka, nie 
więcej niż dziewięć, obwodów spisowych. Rejony statystyczne i obwody 
spisowe pokrywają bez reszty całe terytorium kraju i zamykają się w granicach 
jednostek podziału terytorialnego. Ich granice są utrwalone jako warstwa mapy 
cyfrowej. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych zawiera 
numery tych jednostek wraz z liczbą mieszkań oraz  przybliżoną liczbą 
ludności. 
 

NOBC – zawiera adresy mieszkań położonych w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych oraz adresy obiektów zbiorowego zakwaterowania i innych 
zamieszkanych pomieszczeń. W ramach systemu prowadzony jest centralny 
katalog ulic ULIC, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic 
w ramach całego kraju. Adresy w bazie systemu NOBC są zakodowane przy 
pomocy identyfikatorów z katalogów: jednostek podziału terytorialnego, 
miejscowości i ulic. 

Aktualizacja systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków 
i mieszkań NOBC dokonywana jest w powiązaniu z aktualizacją systemu 
rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC i odbywa się z następującą 
częstotliwością: 

• cechy adresowe – na bieżąco, 
• przyrosty i ubytki budynków i mieszkań – kwartalnie, 
• podział na rejony statystyczne i obwody spisowe – co najmniej raz 

w roku. 
 

Aktualizacja centralnego katalogu ulic wykonywana jest codziennie. 
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Dane z systemów TERC, SIMC, ULIC w zakresie podstawowym są 
udostępniane bezpłatnie wszystkim użytkownikom za pośrednictwem 

strony internetowej 
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/ 

 
Dane z systemów BREC (dane opisowe) i NOBC, także w zakresie 

losowania prób do badań, udostępniane są po złożeniu pisemnego 
zamówienia na adres: 
 

Centrum Informatyki Statystycznej 
00-925 Warszawa  

al. Niepodległości 208 
lub e-mail: cissek@stat.gov.pl 

lub fax 22 608 38 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr terytorialny jest jawny 
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Publikacje statystyczne: 

serie wydawnicze 

grupy wydawnicze 

Opracowania sygnalne: 

grupy opracowań sygnalnych 

 

System publikacyjny GUS  

   

Publikacje statystyczne Opracowania sygnalne 

Poza 
seriami 

Biuletyny 
i czasopisma 

 

Statystyka 
w praktyce 

 

Zeszyty metodyczne 
i klasyfikacje 

 

Materiały 
źródłowe 

Biblioteka „Wiadomości 
Statystycznych” 

Narodowy Spis 
Powszechny 

 

Informacje i opracowania 
statystyczne 

 

Studia i analizy  
statystyczne 

 

Roczniki 
branżowe 

 

Roczniki 
statystyczne 

 

Roczniki 
zbiorcze 

 

Komunikaty i obwieszczenia 
Prezesa GUS 

 

Notatki 
informacyjne 

 

Informacje 
sygnalne 
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Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS 
 http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/  

 
W ciągu roku Prezes GUS ogłasza na podstawie odrębnych aktów prawnych 

ok. 100 podstawowych wielkości i wskaźników. Są to komunikaty 
i obwieszczenia publikowane w „Monitorze Polskim” i Dzienniku Urzędowym 
GUS.  

W 2016 roku zostaną ogłoszone komunikaty i obwieszczania dotyczące 
następujących wskaźników i wielkości: 
 
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  

• Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do 
poprzedniego miesiąca)  

• Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (styczeń 2016 
w stosunku do grudnia 2015 – dane ostateczne)  

• Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do 
poprzedniego kwartału)  

• Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III 
kwartału (do analogicznego okresu roku ubiegłego)  

• Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu (do 
I półrocza roku ubiegłego)  

• Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
(marzec 2016 do marca 2010 r.)  

• Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (wrzesień do 
września 2010 r.)  

• Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 
gospodarstw domowych emerytów i rencistów  (w stosunku do 2014 
r.)  

• Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
(w stosunku do 2014 r.)  

• Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii 
w poprzednim roku kalendarzowym 
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Ceny  
• Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku (kwartał 

do poprzedniego kwartału)  
• Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych (kwartał do poprzedniego 

kwartału)  
• Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych  (kwartał do 

poprzedniego kwartału)  
• Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (GUS nie 

udziela informacji w sprawie sposobu wykorzystania wskaźnika ceny 
1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do uzyskania 
zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. W powyższej sprawie 
należy zwrócić się do urzędu skarbowego.)  

• Ceny produkcji budowlano-montażowej (kwartał do poprzedniego 
kwartału)  

• Ceny nakładów inwestycyjnych (kwartały roku w stosunku do 
kwartałów roku poprzedniego)  

• Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa  (za pierwsze trzy kwartały roku)  

• Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego  
(dane za rok 2015) 

Ceny skupu i sprzedaży 
• Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (dane 

półroczne w stosunku do poprzedniego półrocza)   
• Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej (2015 r. 

w stosunku do 2014 r.)  
• Średnia cena skupu żyta (za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy 2017)  
• Średnia krajowa cena skupu pszenicy –  według danych szacunkowych 

(dane półroczne)   
Przeciętne wynagrodzenie  

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
(poprzedni miesiąc) 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku (poprzedni miesiąc) 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, 
włącznie z wypłatami z zysku (poprzedni kwartał) 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku (poprzedni kwartał) 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze (dane za rok 2015)  
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• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku (dane za rok 2015) 

• Przeciętne wynagrodzenie (w danym kwartale)  
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku 

(poprzedni kwartał)  
• Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (dane za rok 2015) 
• Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia (rok 2015 w stosunku do 

2014)  
• Kwota bazowa (dane za rok 2015) 
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, 

pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe oraz chorobowe (dane za rok i drugie półrocze 
2015 r.)  

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 
w województwach (dane za rok 2015)  

• Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
z 1ha przeliczeniowego (dane za rok 2015)  

• Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem 
(dane za rok 2015) 

Produkt krajowy brutto (PKB) 
• Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach 

stałych za lata 2010-2015 
• Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)  (dane za rok 

2015)  
• Szacunki wartości PKB na jednego mieszkańca na poziomie 

województw (NTS2) i podregionów (NTS3) 
• Wskaźnik rocznej waloryzacji równy średniorocznej dynamice 

wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres 
ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji 

Inne 
• Narodowy Rachunek Zdrowia (dane za rok 2014)  
• Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania 

powiatów (stan na dzień 30 czerwca 2016 r.)  
• Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień 

poprzedzający dzień 30 czerwca 2016 r.  
• Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn    
• Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za 

lata 2012-2015   
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Wydawnictwa GUS 
http://stat.gov.pl/publikacje/  

 
W ciągu roku Główny Urząd Statystyczny wydaje ok. 140 tytułów 

publikacji statystycznych, które są opracowywane głównie w następujących 
seriach wydawniczych: 

 
Roczniki statystyczne 

Studia i analizy statystyczne 

Informacje i opracowania statystyczne 

Biuletyny i czasopisma statystyczne 

Materiały źródłowe 
 
Pozostałe publikacje GUS ukazują się w dwóch blokach tematycznych: 

statystyka demograficzna i społeczna oraz statystyka gospodarcza.  
 

Publikacje GUS udostępniane są w formie papierowej i elektronicznej na 
Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego. Alfabetyczny spis 
tytułów i wyszukiwarka uwzględniająca zakresy tematyczne publikacji 
w przejrzysty sposób prezentują bieżące i archiwalne pozycje wydawnicze 
z różnych dziedzin. Z kolei informacje zawarte w zakładce Tytułowe plany 
wydawnicze GUS i urzędów statystycznych http://stat.gov.pl/pytania-i-
zamowienia/tytulowe-plany-wydawnicze-gus-us/  pozwalają użytkownikowi na 
zapoznanie się z rocznymi założeniami wydawniczymi, zaś zakładka 
Zapowiedzi wydawnicze – miesięczne http://stat.gov.pl/pytania-i-
zamowienia/zapowiedzi-wydawnicze-miesieczne/ przedstawia tytuły 
zaplanowane do wydawania w najbliższym miesiącu.   
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Podstawowymi publikacjami GUS są: 
 
 ROCZNIK STATYSTYCZNY 
 RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty 
zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan 
środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą 
i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie. 
Wydawana w grudniu w wersji polsko-angielskiej, dostępna 
na CD-ROM oraz na stronie internetowej GUS. 

 
 MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz 

wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie 
graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu 
gospodarki oraz poziomu życia ludności. Wydawany w lipcu w 
wersji polsko-angielskiej, dostępny na CD-ROM oraz na 
stronie internetowej GUS. 
 

Powyższe publikacje zostały zakwalifikowane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej jako książki pomocnicze do użytku szkolonego.  

 
BIULETYN STATYSTYCZNY 
Zawiera podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-

gospodarczej kraju, w tym m.in. z zakresu rachunków 
narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, 
świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów 
publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, 
rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu 
wewnętrznego oraz zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane 
charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw 
Unii Europejskiej. Wydawany co miesiąc w wersji polsko-angielskiej, 
dostępny także na stronie internetowej GUS. 
 

W 2016 roku do wydania planowanych jest ok. 134 tytułów, wśród nich 
roczniki tematyczne (Rocznik Demograficzny, Rocznik Pracy, Rocznik 
Rolnictwa, Rocznik Przemysłu, Rocznik Handlu Zagranicznego, Rocznik 
Statystyki Międzynarodowej).   
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Sprzedaż wydawnictw GUS 
ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH 

Gmach GUS, blok B, I piętro, pokój 126 
tel. 22 608 31 45, fax 22 608 31 83 

http://zws.stat.gov.pl/; e-mail: zwssek@stat.gov.pl 
 

Zakład zorganizowany przez GUS jako drukarnia zakładowa istnieje od 
1957 r. Jego zadaniem jest prowadzenie prac wydawniczych i poligraficznych 
dla potrzeb statystyki publicznej oraz sprzedaż detaliczna i wysyłkowa 
publikacji GUS. 
 

Sprzedaż wydawnictw (gmach GUS, blok B, I p., pok.114; tel. 22 608 32 10, 
22 608 38 10; fax 22 608 38 67; e-mail: zws-sprzedaz@stat.gov.pl, e-mail: 
a.marchewka@stat.gov.pl) – zamówienia na prenumeratę i sprzedaż detaliczną, 
hurtową i wysyłkową, w kraju i za granicą. Preferowana forma płatności – 
przedpłata. 

Punkt sprzedaży (parter gmachu GUS) czynny w dni powszednie w godz. 
8:00–15:00; tel.22 608 34 27. 
 

Prenumeratę na wszystkie periodyki przyjmują także: 
KOLPORTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce  
Szczegółowe informacje pod numerem infolinii: 0801 40 40 44 lub na stronie 
internetowej http://dp.kolporter.com.pl  
GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków 
Zamówienia na prenumeratę można składać na stronie internetowej 
http://www.garmondpress.pl/garmond/prenumerata/ 
Oddział w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, tel. 22 837 30 08 
oraz e-mail: prenumerata.warszawa@gramondpress.pl 
RUCH S.A. Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania 
można składać bezpośrednio na stronie https://www.prenumerata.ruch.com.pl/   
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta 
„RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni 
robocze w godzinach 7:00 – 17:00.  
URZĘDY STATYSTYCZNE w poszczególnych województwach. 
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Statystyka regionalna  

Ważniejsze publikacje statystyczne prezentujące informacje w przekrojach 
regionalnych wydawane przez Główny Urząd Statystyczny:  

• Rocznik Statystyczny Województw,  
• Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw,  
• Regiony Polski (folder). 
Dane w przekrojach regionalnych prezentowane są również w ogólnych 

bądź branżowych publikacjach GUS, m.in.: 
• Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 
• Mały Rocznik Statystyczny Polski, 
• Biuletyn Statystyczny, 
• roczniki branżowe m. in.: Demograficzny, Przemysłu, Rolnictwa. 
Informacje statystyczne dotyczące regionów prezentowane są także 

w publikacjach wydawanych przez urzędy statystyczne. Najważniejsze z nich 
to: 

• Rocznik Statystyczny Województwa, 
• Województwo – podregiony, powiaty, gminy, 
• Biuletyn Statystyczny Województwa, 
• Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. 
Ponadto urzędy statystyczne prezentują tematykę regionalną 

w publikacjach branżowych m.in. z zakresu demografii, edukacji, rynku pracy, 
ochrony środowiska, rolnictwa, jak również w opracowaniach analitycznych. 

 
Urzędy statystyczne współpracują z GUS w zakresie przygotowania 

publikacji ogólnopolskich, m.in.: Budżety gospodarstw domowych, Kultura, 
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną, Pracujący w gospodarce 
narodowej, Turystyka, Sektor non-profit, Zdrowie i ochrona zdrowia, 
Statystyczne Vademecum Samorządowca. 

 
Jednocześnie urzędy statystyczne realizują zadania ogólnokrajowe 

w zakresie następujących wydawnictw:  Działania prorodzinne, Kapitał ludzki 
w Polsce, Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne, Nauka i technika, 
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. 
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Wojewódzkie Ośrodki Badań  

Regionalnych  
 

Zarządzeniem Nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
10.12.2009 r. (Dziennik Urzędowy GUS Nr 12 z dnia 28.12.2009 r.) 
w Urzędach Statystycznych w 2010 r. zostały powołane Wojewódzkie 
Ośrodki Badań Regionalnych. 
 

Główne cele działania Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych:  
• upowszechnianie wiedzy statystycznej o regionie,  
• wspomaganie procesów decyzyjnych władz regionalnych i lokalnych, 
• dostosowywanie oferty statystycznej do potrzeb odbiorców, w tym 

administracji samorządowej oraz rządowej szczebla terenowego, 
• doskonalenie rozwiązań w zakresie prowadzenia badań i analiz 

regionalnych. 
 
Najważniejsze zadania Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych: 
• prowadzenie regionalnych badań statystycznych oraz rozwój 

statystycznych metod obserwacji i analizy zasobów oraz procesów 
w regionie, 

• opracowywanie analiz, publikacji i informacji o sytuacji społeczno-
gospodarczej województw, 

• współtworzenie z partnerami zewnętrznymi zasobów danych 
statystycznych dziedzinowych i regionalnych, 

• wspomaganie informacyjne odbiorców danych statystycznych, 
• popularyzacja i promocja statystyki w regionie, w tym prowadzenie 

działalności edukacyjnej, upowszechnianie wiedzy o systemie 
statystyki publicznej, w szczególności o zjawiskach i procesach 
objętych badaniami statystycznymi, 

• udostępnianie informacji oraz współpraca z mediami w regionie. 
 

Dane kontaktowe Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych zostały 
podane wraz z danymi adresowymi urzędów statystycznych.   
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INFORMATORIA 
STATYSTYCZNE 

 
 

W strukturach Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych działają 
zmodernizowane Informatoria Statystyczne, które oferują szereg udogodnień 
w bezpośrednim i elektronicznym udostępnianiu zasobów statystyki publicznej, 
w tym m.in.: 

• wydzielone stanowiska komputerowe do samodzielnej pracy,  
• nowocześnie wyposażone sale szkoleniowo-konferencyjne 

przystosowane do prowadzenia spotkań medialnych oraz zajęć 
edukacyjnych,  

• sprawny dostęp do zasobów bibliotecznych, czyli wydawnictw 
elektronicznych oraz czytelni zaopatrzonych w papierowe zbiory 
publikacyjne,   

• swobodny dostęp do urzędu osobom z ograniczeniami ruchowymi, 
a w przypadku trudności w komunikowaniu się – możliwość 
załatwienia sprawy w języku migowym. 
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Udostępnianie danych statystycznych  

 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 

29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r., poz. 2, z 2014 r. 
poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1240) statystyka publiczna 
zapewnia: 

• równoprawny, 
• równorzędny, 
• równoczesny, 

dostęp do wynikowych informacji statystycznych, a w szczególności do 
podstawowych wielkości i wskaźników. 
 

Wszystkie wyniki badań statystycznych prowadzonych zgodnie 
z programem badań statystycznych statystyki publicznej mają charakter 
oficjalnych danych statystycznych, niezależnie od podmiotu uprawnionego 
do ich prowadzenia. Naczelne lub centralne organy administracji państwowej 
albo Narodowy Bank Polski prowadzące badania statystyczne, zgodnie 
z ustaleniem Rady Ministrów zawartym w programie badań statystycznych, są 
zobowiązane do stosowania standardów klasyfikacyjnych, udostępniania 
wyników badania służbom statystyki publicznej i ich przekazywania, 
w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, organizacjom 
międzynarodowym oraz stosowania zasad niezależności zawodowej, 
bezstronności, rzetelności i odpowiedzialności za wysoką jakość statystyk 
krajowych i międzynarodowych, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk 
statystycznych. 

 
W rozumieniu ustawy o statystyce publicznej informacje i dane 

zgromadzone w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych 
administracji publicznej prowadzonych przez organy administracji publicznej, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy 
rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne 
podmioty prowadzące rejestry urzędowe, są danymi  administracyjnymi. 

Dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności podmiotów 
gospodarki narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym dane 
osobowe, pozyskane bezpośrednio od respondentów albo z systemów 
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informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych, od momentu 
ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań statystyki publicznej są danymi 
statystycznymi. 

Rozróżnianie pojęć ,,danych administracyjnych” i ,,danych 
statystycznych” ma istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości, 
sposobów i celów wykorzystania obu rodzajów danych. 

Ze względu na możliwość identyfikacji podmiotu albo osoby dane 
statystyczne dzielą się na dane indywidualne identyfikowalne oraz dane 
jednostkowe nieidentyfikowalne. 

Dane indywidualne identyfikowalne to dane statystyczne zawierające 
informacje dotyczące konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby 
fizycznej, identyfikujące bezpośrednio ten podmiot albo osobę według nazwy, 
imienia i nazwiska, adresu lub publicznie dostępnego numeru 
identyfikacyjnego oraz pozwalające na pośrednią identyfikację tego podmiotu 
albo osoby z użyciem innych środków niż środki pozwalające na bezpośrednią 
identyfikację, z wyłączeniem środków wymagających nadmiernych kosztów, 
czasu lub działań. 

Dane jednostkowe nieidentyfikowalne to dane statystyczne zawierające 
informacje dotyczące konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby 
fizycznej, niepozwalające na bezpośrednią ani pośrednią identyfikację tego 
podmiotu albo osoby. 

Zebrane w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane 
jednostkowe identyfikowalne podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego operatu do badań statystycznych. 

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych jednostkowych 
indywidualnych, dla innych niż w ustawie o statystyce publicznej celów jest 
zabronione (tajemnica statystyczna), pod rygorem kary pozbawienia wolności 
do lat 3. 
 

Wykorzystywanie danych statystycznych, z którymi osoba zapoznała się 
w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego 
badanie statystyczne statystyki publicznej, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych lub osobistych, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat. 

Dane jednostkowe indywidualne nie mogą być wykorzystywane do żadnych 
innych celów, a więc np. do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących 
zainteresowanych podmiotów, do konfrontowania danych z dokumentacją 
podatkową i kontrolną. 

Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach 
statystycznych dane statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania 
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z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne 
charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki 
narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację 
składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym 
zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości. Z wyjątkiem sytuacji, 
w której osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu wyraziła zgodę na 
opublikowanie tych danych. 
 
 
 
 
 

Zakres informacyjny badań statystycznych określa corocznie Rada 
Ministrów w formie rozporządzenia wprowadzającego program badań 
statystycznych na każdy kolejny rok. Ten sam akt prawny określa formę 
i terminy dostępności wynikowych informacji statystycznych. 

Służby statystyki publicznej mogą prowadzić na indywidualne zamówienia 
badania statystyczne nieobjęte programem badań statystycznych statystyki 
publicznej oraz wykonywać na zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, 
wykorzystując w tym celu również dane zgromadzone w badaniach objętych 
programem badań statystycznych statystyki publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajemnica statystyczna to jedna z podstawowych zasad statystyki 
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CENTRALNE 
INFORMATORIUM 

STATYSTYCZNE 
poniedziałek 8:30 – 18:00 

wtorek – piątek  
8:30 – 15:30 

 
TELEFONICZNA 

OBSŁUGA KLIENTÓW 
9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 

  
INFOLINIIA 

STATYSTYCZNA 
KONSULTACJE 

poniedziałek – piątek  
8:00 – 15:00 

 

Centralne Informatorium Statystyczne 
gmach GUS, blok A, parter (przy Trasie Łazienkowskiej) 

tel. (22) 608 31 63, (22) 608 31 64; fax (22) 608 38 73  
Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) 

 
Centralne Informatorium Statystyczne 
prowadzi: 

• bezpośrednią obsługę klinetów,  
• informację  telefoniczną i 

elektroniczną  
na temat:  

- danych statystycznych, 
publikowanych przez GUS 

- komunikatów i obwieszczeń  
Prezesa GUS,  

- publikacji GUS i urzędów 
statystycznych, 

• przyjmowanie zamówień 
indywidualnych na: 

- niepublikowane dane statystyczne  
ze zbiorów danych GUS, 

- wykonywanie opracowań i analiz  
w oparciu o informacje publikowane 
przez GUS,  

- badania na zlecenie.  
 
 

Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej GUS  

w zakładce: 
PYTANIA I ZAMÓWIENIA 
http://stat.gov.pl/pytania-i-

zamowienia/ 
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Obsługa prasowa  

 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
gmach GUS, blok C, IV p., pokój 496 
tel. 22 608 34 75 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 
 
 
Wydział Współpracy z Mediami  
gmach GUS, blok C, IV p., pokój 462, 463, 495 
tel. 22 608 30 09 
      22 608 34 91 
      22 608 38 04 
fax 22 608 38 68 
      22 608 38 86 
e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 
 
Rzecznik Prasowy i Wydział Współpracy z Mediami realizują politykę 

informacyjną w zakresie obsługi środków masowego przekazu poprzez: 
• przekazywanie mediom: 

− komunikatów Prezesa GUS, 
− opracowań sygnalnych, 
− notatek informacyjnych, 
− publikacji, 

• organizowanie konferencji prasowych, 
• kwerendy prasowe, 
• udostępnianie informacji statystycznych (telefon, fax, e-mail), 
• wywiady i briefingi w Pokoju Prasowym (hol, naprzeciwko wejścia 

głównego do budynku GUS), 
• organizowanie kontaktów dziennikarzy ze specjalistami GUS, 
• koordynację współpracy urzędów statystycznych z mediami. 
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Folder informacyjny System 
Komunikacji Zewnętrznej 

Statystyki Publicznej wydany 
przez Wydział Komunikacji 

Społecznej 

 
 
 

Wydział Komunikacji Społecznej  
tel. 22 449 40 28, 22 608 38 59 

 
Do zadań wydziału należy między innymi: 

• inicjowanie, koordynowanie i wspieranie działań promocyjnych  
i wizerunkowych GUS, 

• wspieranie i koordynowanie działań promocyjnych urzędów 
statystycznych.  

 
Pracownicy wydziału zajmują się również 

przygotowaniem oraz obsługą spotkań 
edukacyjnych organizowanych w GUS dla uczniów 
i studentów, których celem jest upowszechnianie 
wiedzy statystycznej. Treści i dobór materiałów 
dydaktycznych (gry, prezentacje, pogadanki, 
warsztaty) są zróżnicowane i dostosowywane do 
wieku oraz możliwości percepcyjnych uczestników 
zajęć.  

Wydział Komunikacji Społecznej uczestniczy 
ponadto w wystawach, targach i konferencjach, 
prezentując najnowsze wyniki badań, publikacje 
statystyczne oraz dostępne on-line bazy danych. 
Podczas tych spotkań pracownicy starają się 
przybliżyć odbiorcom zasoby statystyki publicznej 
i przedstawić funkcjonalność statystycznych baz 
danych.  
 

Warty odnotowania jest także udział w dniach otwartych organizowanych 
w ramach Dnia Statystyki Polskiej (9 marca), podczas których organizowane są 
warsztaty, prezentacje, wykłady tematyczne, spotkania z dziennikarzami, 
naukowcami i studentami.  
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Internet  
http://stat.gov.pl/ 

 
Portal Informacyjny GUS – prezentuje wyniki badań ogólnopolskich 

w postaci  informacji sygnalnych, publikacji tematycznych, Dziedzinowych 
Baz Wiedzy. Ponadto zawiera wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki 
monitorujące rozwój kraju, metainformacje oraz informacje międzynarodowe. 
 

Portale regionalne (16) – prezentują wyniki badań na poziomie 
województw i informacje regionalne  
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/  
 
Portal Sprawozdawczy – dotyczy całej sprawozdawczości 
i wszystkich badań ankietowych 
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm  
 
Portal Geostatystyczny – prezentuje w postaci w postaci  
kartograficznej wyniki spisów powszechnych, tj. Powszechnego 
Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) i Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych 
Lokalnych (BDL) 

   http://geo.stat.gov.pl/  
 

Strateg – zintegrowany system informacyjny na potrzeby: 
monitorowania realizacji strategii rozwojowych i polityk 
publicznych, programowania i monitorowania nowej perspektywy 
polityki spójności na lata 2014-2020, monitorowania i analizowania 
trendów i procesów rozwojowych w ich wymiarze terytorialnym, 
spójnego zestawu danych i metadanych 
http://strateg.stat.gov.pl/  

 
Portal Edukacyjny – przybliża wiedzę statystyczną najmłodszym 
użytkownikom w prosty i przystępny sposób 
http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/ 
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Bank Danych Lokalnych  
 

 
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce 

uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, 
demograficznej i stanie środowiska, opisujących kraj, województwa, powiaty, 
gminy, miejscowości statystyczne oraz regiony i podregiony stanowiące 
elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych 
(NTS). 

Bank Danych Lokalnych zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, 
dostęp do aktualnych informacji statystycznych. Umożliwia prowadzenie 
wielowymiarowych analiz w układach regionalnych i lokalnych. 

 
Zasoby BDL udostępniane są bezpłatnie w Internecie: 

http://stat.gov.pl/bdl/ 
Liczba informacji, różna w kolejnych latach, zależy od prowadzonych 

badań oraz spisów powszechnych, zakresu danych pozyskanych ze źródeł 
pozastatystycznych, ograniczeń wynikających z przestrzegania zasad ochrony 
tajemnicy statystycznej. Istotny wpływ na rozbudowę oferty informacyjnej 
Banku maja odbiorcy, zgłaszający zapotrzebowanie na aktualne dane dla 
interesujących ich dziedzin. 

Poziomy agregacji i prezentacji danych statystycznych 
Poziom lokalny: 

• miejscowość statystyczna 
• dzielnica (dla m. St. Warszawa) i delegatura (Łódź, Kraków, Poznań, 

Wrocław) 
• gmina – według rodzaju: miejska, wiejska, miejsko-wiejska razem, 

z tego część miejska i część wiejska gminy 
• powiat, miasto na prawach powiatu 

Poziom regionalny: 
• podregion 
• województwo 
• region 
• Polska 
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Dostępny układ identyfikacji przestrzennej 
Według jednostek Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału 

Terytorialnego Kraju (TERYT) oraz w układzie Nomenklatury Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).  

W BDL gromadzone są dane roczne (od 1995 r. do 2015 r.) 
i krótkookresowe (tj. miesięczne, kwartalne i półroczne za lata 2005– 
2016). 

Osoby korzystające z Banku mogą uzyskać, m.in. informacje z danej 
dziedziny statystycznej w wieloletnim szeregu czasowym (w formie 
tabelarycznej, wykresów lub map) oraz kompleksowy opis wybranej jednostki 
podziału administracyjnego kraju.  

BDL oferuje słowniki i metadane opisujące metodologiczny kontekst 
zawartości informacyjnej, w tym listę cech, wykaz jednostek terytorialnych 
kraju wraz z historią zmian, słownik pojęć statystycznych, opis zasad agregacji 
danych, jednostki miary oraz atrybuty zmiennych. 

Opcja logowania umożliwia zainteresowanym odbiorcom zachowanie ich 
indywidualnej biblioteki zestawień tabelarycznych.  

System pomocy wskazuje osoby do kontaktu, zawiera m.in. informacje 
dotyczące stanu aktualizacji bazy danych, a także wymogi informatyczne 
aplikacji. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strona startowa Banku Danych Lokalnych 
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Portal Geostatystyczny 

Uruchomiony w 2013 roku Portal Geostatystyczny to odpowiedź na 
rosnące wymagania użytkowników informacji przestrzennej i dynamicznie 
rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne. Umożliwia 
użytkownikom szybki i łatwy dostęp do wynikowych informacji statystycznych 
pozyskanych w spisach powszechnych, tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 
(PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 
(NSP 2011) oraz danych Banku Danych Lokalnych (BDL). Portal 
geostatystyczny służy do przestrzennej prezentacji największego w Polsce 
zasobu informacyjnego, umożliwiającego publikację zagregowanych danych 
statystycznych w postaci kartogramów, kartodiagramów, wykresów i statystyk. 
Dla przykładu na podstawie wyników PSR 2010 możliwe jest wygenerowanie 
550 kartogramów i kartodiagramów zgrupowanych w 8 tematach głównych, 
dla danych z NSP 2011 ok. 2000 kartogramów i kartodiagramów 
zgrupowanych w 18 tematach głównych. Natomiast BDL zawiera bardzo 
szeroki zakres danych skategoryzowanych w 28 tematach głównych dla danych 
rocznych i w 7 tematach głównych dla danych krótkookresowych.  

W listopadzie 2014 r. rozpoczęto wraz z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa rozbudowę portalu o nowe funkcjonalności umożliwiające 
dokonywane rozbudowanych analiz geostatystycznych. W wyniku realizacji 
projektu Portal Geostatystyczny – Faza II udostępniona została usługa dostępu 
z urządzeń mobilnych do danych statystycznych zgromadzonych w aplikacji 
oraz do ich wizualizacji w postaci map na ekranach urządzeń. W ramach 
rozbudowy Portalu wdrożono również funkcjonalności pozwalające na 
prezentację zjawisk w innych podziałach niż tradycyjne np. w siatce 
kilometrowej (grid), której specyfikacja znajduje się w przepisach 
wykonawczych do Dyrektywy INSPIRE.  

W ramach realizacji tego projektu pojawiły się następujące nowe 
możliwości dla użytkowników Portalu: 

• przygotowanie mapy tematycznej na bazie danych użytkownika, 
• wykonywanie zapytań przestrzennych w czasie rzeczywistym, 
• wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych, 
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• prezentacja danych z Banku Danych Lokalnych (pełen zakres danych, 
szeregi czasowe, poziomy prezentacji), 

• zaawansowana edycja wydruku mapy do celów publikacyjnych, 
• ulepszenie dostępu do zasobu portalu informacyjnego, 
• możliwość wyboru wersji językowej danych oraz interfejsu, 
• uelastycznienie podziału przestrzennego – wprowadzenie siatki 

kilometrowej.  
 

Mobilna aplikacja jest darmowa i dostępna na następujących 
platformach: Android (Google Play), Windows Phone (Windows Store), iOS 
(Apple Store).  
 

Przykładowe wizualizacje funkcjonalności Portalu Geostatystycznego 

 
 
 

 
 

Zasoby informacyjne Portalu Geostatystycznego są bezcennym źródłem 
danych dla prac badawczych i opracowań naukowych opartych na 
wielowymiarowych analizach przestrzennych, wspieranych narzędziami GIS, 

Prezentacja statystyk i wykresu dla wybranego zjawiska tematycznego 

Prezentacja zjawiska tematycznego za 
pomocą kartogramu 

Prezentacja zjawiska za pomocą 
kartodiagramu słupkowego-strukturalnego 

tematycznego 
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w tym m.in. w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego, 
zagospodarowania miejskich obszarów, badania gospodarki i polityki 
mieszkaniowej, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, 
modelowania zjawisk i procesów w gospodarce przestrzennej. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Portal niezwykle pomocne narzędzie przy podejmowaniu strategicznych 

decyzji na każdym poziomie zarządzania. Skierowany jest do szerokiego grona 
osób korzystających z danych statystycznych, m.in. administracji publicznej, 
przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo–
badawczych. Projekt przyczynia się do budowy kompletnego i spójnego 
systemu e-Administracji, wspierającej rozwój przedsiębiorczości, poprzez 
ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej 
kraju, a co za tym idzie ma charakter strategiczny dla społeczeństwa 
i gospodarki narodowej. Prezentowane w portalu zjawiska pozwalają na 
monitorowanie danego obszaru, dokonywanie analiz, symulacji i prognoz oraz 
szacowanie różnego rodzaju ryzyka, jak i opracowywanie sposobów jego 
zapobiegania.  

Siła i unikalność Portalu Geostatystycznego wynika z charakteru danych 
statystycznych podlegających agregacji i prezentacji (uprzestrzennione dane 
jednostkowe objęte tajemnicą statystyczną), będących w posiadaniu jedynie 
służb statystyki publicznej. 
 

Nowe definiowanie statystyk 

Wizualizacja na podstawie własnych danych  
 

46 
 



 
 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy 
http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx   

 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy to nowoczesna forma prezentacji danych 

statystycznych z czterech obszarów: Statystyki Wielodziedzinowej, 
Gospodarki, Społeczeństwa i Środowiska wykorzystującą formułę platformy 
analitycznej. Rozwiązanie to umożliwia dowolne dopasowanie zakresu danych 
do potrzeb użytkownika oraz prezentację ich w postaci: tablic, wykresów i map 
wraz z odpowiednim zestawem metadanych.  
 

 
 
Dziedzinowa Baza Wiedzy RACHUNKI NARODOWE  
Stanowi źródło informacji o stanie gospodarki kraju i procesach w niej 
zachodzących opracowanych na podstawie zasad i zaleceń zawartych 
w Europejskim Systemie Rachunków 2010 (ESA 2010), 

tj. metodologii przyjętej dla krajów UE. Na system rachunków narodowych 
składają się powiązane w sposób logiczny rachunki makroekonomiczne, 
których zadaniem jest dostarczenie syntetycznego a jednocześnie 
kompleksowego obrazu stanu gospodarki. Planowane jest poszerzenie zakresu 
bazy o kolejne bloki tematyczne dotyczące rachunków niefinansowych 
rocznych, kwartalnych i regionalnych w zakresie, m.in. produkcji globalnej, 
zużycia pośredniego, wartości dodanej brutto, kosztów związanych 
z zatrudnieniem, nadwyżki operacyjnej brutto według sektorów 
instytucjonalnych, sekcji i grup sekcji PKD. 

 
Dziedzinowa Baza Wiedzy NAUKA, TECHNIKA 
I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 
Przedstawia  najważniejsze wskaźniki dotyczące działalności 

badawczo-rozwojowej, działalności innowacyjnej oraz dostępu do technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych. Strona główna bazy zawiera również 
odwołania do najnowszych publikacji GUS z zakresu Nauki, Techniki 
i Społeczeństwa Informacyjnego, jak również do polecanych opracowań (m.in. 
z zakresu podręczników metodologicznych oraz raportów tematycznych) oraz 
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polecanych serwisów. Planowana jest rozbudowa o kolejne bloki zarówno 
w tematyce istniejącej już w bazie, jak również w zakresie innych zagadnień 
wchodzących w skład dziedziny Nauka, Technika i Społeczeństwo 
Informacyjne.  
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy PRZEKROJE TERYTORIALNE 
BANK DANYCH LOKALNYCH  
Aplikacja składa się z 5 modułów oferujących przedefiniowane 

zestawienia, których zawartość, układ zestawień wynikowych oraz sposób 
wyboru danych umożliwia szerokie wykorzystanie. Dane prezentowane są na 
poziomie różnych szczebli podziału terytorialnego: kraju, województwa, 
powiatu, gminy, miejscowości statystycznej oraz regionu i podregionu (według 
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych – NTS). 
W PT BDL publikowane są dane roczne (lata 1995-2015) i krótkookresowe (tj. 
miesięczne, kwartalne i półroczne za lata 2005–2016) – zakres czasowy 
dostosowany jest do zawartości i przeznaczenia każdego z 5 modułów. Osoby 
korzystające z PT BDL mogą znaleźć interesującą ich jednostkę podziału 
administracyjnego za pomocą wyszukiwarki.  
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy ATLAS REGIONÓW  
Moduł mapowy umożliwiający przestrzenną wizualizację danych 
w układach regionalnych i lokalnych według dziedzin tematycznych 
dostępnych w SWAiD. Dane mogą być prezentowane graficznie na  

kartogramach i kartodiagramach z wykorzystaniem interaktywnych opcji 
dotyczących ustalenia zakresu terytorialnego, momentu czasowego, palety 
kolorystycznej oraz parametrów analitycznych (m.in. przedziały, ranking, 
odniesienie do średniej krajowej). Dane prezentowane są na poziomie różnych 
szczebli podziału terytorialnego według Nomeklatury NTS. W Atlasie 
publikowane są dane dla lat 2010-2015. Użytkownicy Atlasu Regionów mogą 
utworzyć mapę na podstawie własnego pakietu danych, niezależnie od zestawu 
informacji oferowanych przez aplikację. 
 

 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy CENY  
Stanowi źródło informacji o poziomach i wskaźnikach cen, a  także 
relacjach pomiędzy różnymi kategoriami cen w podstawowych 
sektorach gospodarki narodowej. Swoim zakresem obejmuje 

następujące obszary tematyczne: rynek detaliczny, przemysł i budownictwo, 
rolnictwo, rynek nieruchomości, transport, gospodarka magazynowa 
i telekomunikacja oraz usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. 
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Baza zawiera także wskaźniki cen dotyczące PKB, popytu krajowego 
i nakładów inwestycyjnych oraz wskaźniki cen w handlu zagranicznym 
(eksport, import, terms of trade). Informacje prezentowane są od 2010 roku w  
okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i  rocznych. Planowane jest 
stopniowe rozszerzanie zakresu informacyjnego bazy o wskaźniki inflacji 
bazowej, relacje cen, kursy walut oraz ceny w Unii Europejskiej. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy  
PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE  
Źródło informacji o działalności przedsiębiorstw niefinansowych 
umożliwiające całościowe spojrzenie na ich zbiorowość. W blokach 

tematycznych zaprezentowano zarówno podstawowe informacje dla pełnego 
zakresu podmiotowego bazy, jak i dane szczegółowe dotyczące podmiotów 
spełniających określone warunki (związane m.in. z rodzajem prowadzonej 
ewidencji księgowej, wielkością przedsiębiorstwa mierzoną liczbą pracujących, 
występowaniem opisywanego zjawiska oraz zakresem dostępnych danych). 
Dane prezentowane są za okres 2010-2013. Bloki tematyczne będą 
systematycznie aktualizowane o bieżące dane oraz sukcesywnie 
rozbudowywane o kolejne raporty prezentujące różnorodne przekroje danych 
dotyczących przedsiębiorstw niefinansowych. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy  
STATYSTYKA KRÓTKOOKRESOWA 
PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH  
Zawiera dane miesięczne w ujęciu narastającym charakteryzujące  

przedsiębiorstwa niefinansowe w podziale na podstawowe sektory działalności, 
tj. przemysł, budownictwo, handel oraz transport. W szczególności w bazie 
znajdują się dane dotyczące: liczby pracujących, przeciętnego zatrudnienia oraz 
przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (w podziale na sekcje 
i działy według klasyfikacji PKD 2007) oraz informacje dotyczące produkcji 
sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej. Dane prezentowane 
są w postaci wartości bezwzględnych oraz wskaźników dynamiki w szeregach 
czasowych od 2010 r. Planowane jest uzupełnienie bazy o informacje 
dotyczące, m.in. sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży usług w transporcie.  
transporcie.  

 
Dziedzinowa Baza Wiedzy ROLNICTWO 
Jest źródłem danych o gospodarstwach rolnych oraz podmiotach 
gospodarczych prowadzących ubój zwierząt i skup produktów 
rolnych od rolników w Polsce, umożliwiającym  dokonanie 

wieloprzekrojowej charakterystyki polskiego rolnictwa oraz szeroką analizę 
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zachodzących w nim procesów. Zakres przedmiotowy bazy został podzielony 
na bloki tematyczne charakteryzujące poszczególne obszary działalności 
w rolnictwie. Ze względu na zmianę definicji gospodarstwa rolnego baza 
została zasilona danymi począwszy od 2013 r. W 2016 r. planuje się 
rozbudowę bazy o kolejne bloki tematyczne: gospodarstwa rolne, użytkowanie 
gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie (wszystkie według 
siedziby gospodarstwa) oraz zwierzęta gospodarskie według siedziby 
użytkownika.  
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA  
Zawiera dane o działalności przedsiębiorstw przemysłowych 
umożliwiające ocenę ich aktywności produkcyjnej. Zgromadzone 
w bazie informacje pozwalają na ocenę tendencji rozwoju produkcji 

w przekrojach według sekcji i działów działalności przemysłowej, głównych 
grupowań przemysłowych, a także w przekroju wojewódzkim. Informacje te 
uzupełnione są o dane dotyczące produkcji wybranych wyrobów 
przemysłowych lub grup asortymentowych klasyfikowanych według 
nomenklatury PRODPOL opartej na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU) oraz Liście PRODCOM. W pięciu blokach tematycznych 
zaprezentowano dane roczne i miesięczne z zakresu produkcji sprzedanej 
przemysłu oraz produkcji wytworzonej wyrobów przemysłowych w postaci 
szeregów czasowych od 2010 r. DBW Produkcja Przemysłowa będzie 
uzupełniona o blok zawierający informacje na temat wartości produkcji 
sprzedanej wyrobów przemysłowych według działów,  grup i klas PKWiU. 

 
Dziedzinowa Baza Wiedzy BUDOWNICTWO  
Prezentuje informacje dotyczące rynku budowlanego.  Zawiera dane 
miesięczne o dynamice i strukturze sprzedaży produkcji budowlano-

montażowej wg działów PKD, mieszkaniach, których budowę rozpoczęto oraz 
dane kwartalne o efektach rzeczowych budownictwa mieszkaniowego 
prezentowane w szeregach czasowych od 2010 r. DBW Budownictwo będzie 
poszerzona o sześć bloków tematycznych zawierających roczne dane 
o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według województw, działów 
PKD  oraz rodzajów robót i kwartalne dane o pozwoleniach na budowę. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy HANDEL I USŁUGI  
Zawiera dane charakteryzujące podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność handlową związaną z obrotem towarowym oraz 
umożliwiające obserwację tendencji rozwojowych w zakresie tej 

działalności. Przedstawione roczne wyniki badań za lata 2010-2014 
zgrupowane w bloki tematyczne umożliwiają ocenę kierunków zmian 
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przedsiębiorstw handlowych (prowadzących działalność gospodarczą 
zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G – „Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”) i niehandlowych 
realizujących sprzedaż towarów poprzez sieć punktów sprzedaży detalicznej. 
Informacje prezentowane są w wielkościach bezwzględnych oraz jako 
wskaźniki struktury i dynamiki w ujęciu ogółem kraj, a wybrane dane także 
według województw. Planowane jest stopniowe poszerzanie zakresu 
informacyjnego. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
Zawiera dane dotyczące transportu kolejowego, drogowego, 
lotniczego i wodnego śródlądowego, w tym w szczególności dane 

dotyczące sieci transportowych, środków transportu oraz wykonywanych usług 
transportowych. Prezentuje informacje o przychodach, kosztach i zatrudnieniu 
w przedsiębiorstwach transportowych, a także podstawowe dane o poczcie 
i telekomunikacji. Dane DBW Transport i Łączność obejmują lata 2010-2014. 
Na rok 2016 planowane jest uzupełnienie bazy o kolejne bloki tematyczne oraz 
dostosowanie jej do dynamicznie zmieniającego się zakresu danych. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy KONIUNKTURA GOSPODARCZA  
Prezentuje wyniki badań oparte na subiektywnych opiniach 
dyrektorów jednostek działających w przetwórstwie przemysłowym, 

budownictwie, usługach oraz handlu detalicznym dotyczących kształtowania 
się bieżącej i przyszłej sytuacji tych jednostek. Zakres bazy został podzielony 
na cztery bloki tematyczne obejmujące koniunkturę gospodarczą 
w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym 
i w usługach. Prezentowane są szeregi czasowe od 2010 r. dla poziomu 
ogólnopolskiego w podziale na klasy wielkości przedsiębiorstw, a dla sektora 
usług tylko wg sekcji PKD. Aktualizacja bazy odbywa się z częstotliwością 
miesięczną, a dane udostępniane są w miesiącu, którego dotyczą. 
Przewidywany jest rozwój bazy polegający, m.in. na zasileniu danymi zgodnie 
z zakresem obecnie zawartym w publikacji Koniunktura w przemyśle, 
budownictwie, handlu i usługach (w tym: przedłużenie szeregów czasowych do 
2000 r., prezentacja wskaźników według działów/grupowań PKD, publikacja 
wskaźników dla poziomu wojewódzkiego –  szeregi czasowe od 2011 r.). 

 
Dziedzinowa Baza Wiedzy 
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA 
Stanowi źródło informacji o bilansach nośników energii dla 
wybranych rodzajów działalności w układzie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w przekrojach według sekcji, działów i grup w latach 2010-2014. 
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Zakres prezentowanych danych obejmuje roczne informacje o poszczególnych 
składnikach bilansu i wskaźnikach zużycia nośników energii, daje możliwość 
określania kierunków zmian zachodzących w gospodarce paliwowo-
energetycznej. Baza danych zawiera osiem oddzielnych bloków tematycznych. 
W kolejnych latach DBW Gospodarka Paliwowo-Energetyczna będzie 
uzupełniana o wybrane charakterystyki nośników energii. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy HANDEL ZAGRANICZNY 
Źródło informacji o wymianie towarowej z zagranicą w podziale na 
kraje partnerskie oraz towary w oparciu o Nomenklaturę Scaloną CN, 
o klasyfikacje towarowe: Międzynarodową Standardową 

Klasyfikację Handlu SITC, Klasyfikację Towarową Handlu Zagranicznego 
według Głównych Kategorii Ekonomicznych BEC, Polską Klasyfikację 
Wyrobów i Usług PKWiU. W bazie zaprezentowane są również dane 
o międzynarodowym handlu usługami w podziale na państwa partnerskie. 
Szereg czasowy DBW Handel Zagraniczny odejmuje okres od 2004 r. Dane, 
prezentowane w podziale na miesiące czyste oraz narastające, można wybrać 
za kwartał, półrocze i rok. Za okres bieżący publikowane są 70 dni po okresie 
sprawozdawczym i prezentowane ze zbioru tzw. otwartego, w związku z tym 
co miesiąc ulegają zmianie. Dane roczne ostateczne publikowane są w sierpniu 
po roku sprawozdawczym. 
 

 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy DEMOGRAFIA  
Zawiera 16 bloków tematycznych, które przedstawiają dane o stanie 
i strukturze ludności według cech demograficznych oraz o ruchu 
naturalnym (urodzenia, zgony, małżeństwa, separacje) i migracje. 

Baza zawiera również dane dotyczące trwania życia oraz wyniki prognozy 
ludności. Obecnie dane prezentowane są w układzie terytorialnym województw 
począwszy od 2010 roku. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa 
DBW Demografia o kolejne bloki dotyczące zgonów, rozwodów i separacji, 
a w dalszej kolejności uzupełnienie o dane dla jednostek terytorialnych poniżej 
województw, tj. powiatów i gmin oraz lat wcześniejszych niż 2010 rok. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy EDUKACJA  
Obejmuje dane z obszaru szkolnictwa wyższego oraz oświaty. 
W zakresie szkolnictwa wyższego prezentowane informacje dotyczą: 
szkół wyższych, studiów podyplomowych i doktoranckich, personelu 

szkół wyższych, stypendiów, a także domów i stołówek studenckich. 
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W obszarze oświaty przedstawione są informacje w zakresie: wychowania 
przedszkolnego, poszczególnych typów szkół, zajęć dodatkowych oraz 
nauczania języków obcych, nauczycieli w placówkach wychowania 
przedszkolnego i szkołach oraz współczynników oświatowych. Informacje 
prezentowane są za lata szkolne/akademickie 2010/2011–2014/2015. 
W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa obszaru Edukacji o kolejne 
raporty, które będą obejmować informacje o liczbie placówek wychowania 
przedszkolnego, liczbie absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
ponadgimnazjalnych, a także liczbie nauczycieli w poszczególnych typach 
szkół i placówek oświatowych. W dalszej perspektywie dane zawarte 
w raportach DBW obejmą również nauczanie języków obcych, współczynniki 
skolaryzacji, a także informacje na temat liczby studentów i absolwentów 
w innych przekrojach. 

 
Dziedzinowa Baza Wiedzy RYNEK PRACY 
Zawiera 12 bloków tematycznych, które przedstawiają informacje 
pozwalające na ocenę podażowej i popytowej strony rynku pracy. 

Zaprezentowane dane pozwalają na scharakteryzowanie ludności z punktu 
widzenia statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo) 
z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych i zawodowych oraz 
poziomu wynagrodzeń. Dane, przedstawione w większości w układzie 
terytorialnym według województw, obejmują okres od 2010 roku. 
W najbliższym czasie planowane jest uzupełnienie DBW Rynek Pracy 
o kolejne bloki dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, a w dalszej 
kolejności dotyczące popytu na pracę, kosztów pracy, poziomu i zróżnicowania 
wynagrodzeń wg płci i zawodów, czasie pracy oraz szeroko rozumianych 
warunków pracy, strajków i sporów zbiorowych.  

  
Dziedzinowa Baza Wiedzy WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI 
Zawiera dane dotyczące warunków materialnych ludności (dochody, 
wydatki, spożycie artykułów żywnościowych), koniunktury 

konsumenckiej (opinie konsumentów na temat bieżącej i przyszłej sytuacji 
finansowej gospodarstw domowych i sytuacji ekonomicznej kraju) oraz 
ubóstwa. W ramach tej bazy wiedzy zaprezentowane zostały wyniki badań: 
Budżetów gospodarstw domowych (dane za okres 2010-2013 według klasy 
miejscowości zamieszkania oraz województw), Kondycji Gospodarstw 
Domowych (dane od 2010 r. w układzie miesięcznym dla Polski ogółem), 
Europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC) (dane 
za lata 2010-2013 według klasy miejscowości zamieszkania), jak również 
wskaźniki zasięgu ubóstwa obliczone na podstawie badania budżetów oraz EU-
SILC (informacje za lata 2010-2013 według województw oraz podziału kraju 
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na miasto i wieś). Planowane jest rozbudowanie bazy o dane statystyczne za 
rok 2014 i poszerzenie o nowe układy prezentowanych treści.  
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy  
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 
Podstawowe informacje z zakresu infrastruktury komunalnej ujęte 
w dwóch blokach tematycznych: Wodociąg i Kanalizacja. Dane 

dotyczą długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz liczby przyłączy 
prowadzących do budynków mieszkalnych, a także wody pobranej z ujęć 
i zużycia wody w gospodarstwach domowych oraz ilości odprowadzonych 
ścieków. Informacje dla lat 2010-2014 zaprezentowano dla Polski ogółem 
i w przekroju województw. W  najbliższym czasie planuje się włączenie 
kolejnego bloku: Odpady komunalne z zakresem informacji o odpadach 
zebranych zmieszanych i zebranych selektywnie. Docelowo baza będzie 
zawierać pięć bloków tematycznych i zostanie uzupełniona o dane w blokach: 
Stan zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w instalacje sanitarno-
techniczne oraz Zaległości w opłatach za mieszkanie i eksmisje. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA  
Zawiera informacje o stanie i działalności placówek ochrony zdrowia 
oraz zasobach kadry medycznej. W bazie znajdują się dane 
o podmiotach wykonujących działalność leczniczą z zakresu 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – podstawowej i specjalistycznej, w tym 
praktyk lekarskich udzielających świadczeń w ramach środków publicznych, 
ratownictwa medycznego, stacjonarnej opieki zdrowotnej, aptek, a także 
o kadrze medycznej. DBW Zdrowie i ochrona zdrowia zawiera dane roczne za 
lata 2010-2014 (aktualizacja roczna). Planuje się wzbogacenie zakresu 
informacyjnego bazy o kolejne bloki tematyczne: Stacjonarna opieka 
zdrowotna, Lecznictwo Uzdrowiskowe, a dalszej kolejności o informacje 
dotyczące stanu zdrowia ludności i jego kondycji zdrowotnej, wydatków na 
ochronę zdrowia, krwiodawstwa. 
 

 
 
Dziedzinowa Baza Wiedzy OCHRONA PRZYRODY    
Zawiera dane charakteryzujące obiekty i obszary objęte ochroną 
prawną ze względu na potrzebę zachowania zrównoważonego 

użytkowania oraz odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody. Baza 
aktualnie zawiera cztery bloki tematyczne prezentujące podstawowe dane o 
obszarach objętych formami ochrony przyrody, parkach narodowych, 
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rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000 dla lat 2010-2014. W kolejnym 
etapie prac planuje się wzbogacanie zakresu informacyjnego bazy o dane 
dotyczące obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych 
i pomników przyrody. Docelowo baza zawierać będzie również informacje 
statystyczne na temat ogrodów botanicznych i zoologicznych, tj. obiektów 
mających na celu ochronę oraz utrzymanie różnorodności flory i fauny poza 
miejscem ich naturalnego występowania, jak również dane dotyczące 
wybranych zwierząt chronionych oraz terenów zieleni w miastach i na wsi. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy LEŚNICTWO   
Stanowi źródło informacji o stanie zasobów leśnych oraz 
zachodzących w nich zmianach zarówno powierzchniowych, jak 
i drzewnych na pniu. Baza zawiera również informacje dotyczące 

hodowli i gospodarczego wykorzystania lasu, zagrożeń środowiska leśnego, 
zadrzewień oraz ekonomicznych aspektów leśnictwa. Zakres przedmiotowy 
bazy został podzielony na dziesięć bloków tematycznych obejmujących 
poszczególne aspekty leśnictwa. Bloki prezentują, począwszy od 2010 r., 
podstawowe dane charakteryzujące kompleksowo leśnictwo na tle lat 
poprzednich. 
 

Dziedzinowa Baza Wiedzy STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA    
Stanowi źródło informacji o stanie, zagrożeniach i ochronie 
środowiska oraz o gospodarce wodno-ściekowej. Obecnie w bazie 
danych dostępne są informacje zgrupowane w czterech blokach 

tematycznych dotyczące zanieczyszczeń i ochrony powietrza oraz wytwarzania 
i zagospodarowania odpadów innych niż komunalne. Prezentowane dane 
dotyczą lat 2010-2014. Docelowo baza zawierać będzie także informacje na 
temat wykorzystania, zanieczyszczeń i ochrony wód oraz ekonomicznych 
aspektów ochrony środowiska. 
 
 
 
 

 
 

 
 

. 
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Centralne Archiwum Statystyczne 
gmach GUS, blok D, parter, pokój 59; tel. 22 608 37 66, 22 608 32 63 

e-mail:d.minasz@stat.gov.pl, e-mail: e.weglowska@stat.gov.pl 
 

Centralne Archiwum Statystyczne zostało  utworzone w 1918 r. wraz 
z powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Gromadzi akta dotyczące 
organizacji i metodologii prac statystycznych, materiały statystyczne, 
mikrofilmy i dokumenty dotyczące historii statystyki w Polsce. Archiwum 
GUS  ma powierzony zasób archiwalny, czyli jest uprawnione do stałego 
przechowywania posiadanych zbiorów. 
 

Zasoby archiwalne – część Narodowego Zasobu Archiwalnego 
• ok. 7000 metrów bieżących akt (ok. 250 tys. jednostek archiwalnych) – 

materiały związane z działalnością GUS oraz byłych jednostek 
podporządkowanych i współpracujących z Prezesem GUS, w tym  
m.in.: Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Statystyki, czy Zakładu 
Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN,  

• materiały statystyczne (wyniki i opracowania statystyczne) oraz zbiór 
instrukcji do badań statystycznych prowadzonych przez GUS od 
1945 r. 

• zbiory specjalne: zbiór fotografii, mikrofilmów i filmów GUS, zbiór 
odznak, medali, dyplomów, legitymacji, a także przedmiotów 
codziennego użytku z nadrukami GUS, zbiór dokumentów 
z przeszłości statystyki, który tworzą m.in. wspomnienia i relacje 
pracowników instytucji statystycznych oraz wzory formularzy 

• od 1 stycznia1999 r. zasoby są ewidencjonowane elektronicznie, 
jednocześnie trwa wprowadzanie danych dotyczących zgromadzonych 
zasobów sprzed 1999 r. 

 
 
 
 
 

ARCHIWUM  czynne w dni powszednie  8:30 – 15:30 
 

Dokumentacja udostępniana jest na podstawie wniosku za zgodą kierownika 
jednostki, która dokumentację wytworzyła, a w przypadku jednostki 

zlikwidowanej – jej sukcesora lub kierownika jednostki. 
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CZYTELNIA 
poniedziałek i środa 

8:00 – 18:00 
wtorek, czwartek, piątek 

8:00 – 16:00 
sobota 10:00 – 14:00 

 
WYPOŻYCZALNIA 

dni powszednie  
8:45 – 15:45 

 
Możliwość zamówienia 

odbitek kserograficznych 
i skanokopii na miejscu, 
faxem oraz  e-mailem 

(r.tworzydło@stat.gov.pl) 
 

KATALOGI 
I INFORMATORIUM 

dni powszednie  
8:15 – 15:45 

 

 
 
 

Centralna Biblioteka Statystyczna 
 im. Stefana Szulca 

gmach GUS, blok D, parter, pokój 56 
 tel. 22 608 33 27, 22 608 31 43 (sekretariat); fax 22 608 31 88 

Informatorium: tel. 22 608 33 47, 22 608 34 81 
http://cbs.stat.gov.pl  

 
Centralna Biblioteka Statystyczna gromadzi prace naukowe 

i popularnonaukowe z zakresu statystyki i demografii oraz nauk społeczno-
ekonomicznych i bibliotekarstwa. 
 
HISTORIA  

• 1918 r.  – założenie CBS, 
• 1968 r. – CBS uzyskuje status 

centralnej biblioteki naukowej 
w kraju w zakresie: statystyki, 
demografii i pokrewnych dziedzin, 

• 1998 r. – decyzja Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o włączeniu CBS w skład grupy 
bibliotek narodowych tworzących 
Narodowy Zasób Biblioteczny, 

• wprowadzenie katalogu OPAC 
w systemie ALEPH, 

• 2005 r. – udostępnienie w Internecie 
zeskanowanego katalogu 
alfabetycznego obejmującego całość 
zbiorów głównych Biblioteki za lata 
1918–1997,   

• 2009 r. – uruchomienie statystycznej 
biblioteki cyfrowej 

• 2015 r. - CBS udostępnia bazę 
OECDiLibrary. 
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ZASOBY – ok. 490 000 woluminów (wydawnictwa zwarte i ciągłe) 
 

• najbogatszy w kraju zbiór polskich i zagranicznych wydawnictw 
statystycznych bieżących i retrospektywnych (od pocz. XIX wieku), 

• wszystkie wydawnictwa GUS, roczniki urzędów statystycznych 
z 16 województw,  

• roczniki statystyczne wybranych państw świata i instytucji 
międzynarodowych: ONZ, Unii Europejskiej, OECD, 

• zbiory materiałów dotyczące przedwojennej działalności różnych 
instytucji i towarzystw naukowych , 

• polskie i zagraniczne piśmiennictwo teoretyczne z zakresu statystyki 
i demografii, 

• zbiory czasopiśmiennicze –  ok. 1000 tytułów, w tym prawie 500 
tytułów czasopism bieżących obejmujących ok. 270 tytułów 
zagranicznych kilkudziesięciu krajów świata oraz ok. 220 tytułów 
polskich. 
 

 
Czytelnia Centralnej Biblioteki Statystycznej 
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Centrum Informatyki Statystycznej 
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,  

tel. 22 608 31 44, fax. 22 608 38 66 
  http://cis.stat.gov.pl/  

 
Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) zostało utworzone decyzją 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2010 r. Pełni główną rolę 
w realizacji zadań informatycznych w statystyce publicznej. Podstawowym 
zadaniem Centrum jest dostarczanie i rozwój infrastruktury oraz usług 
informatycznych dla prawidłowej realizacji zadań przez służby statystyki 
publicznej, a w szczególności: 

• określanie kierunków i opracowywanie planów rozwoju systemów 
informatycznych służących do realizacji zadań statutowych oraz 
wspomagających funkcjonowanie jednostek statystyki publicznej, 

• koordynacja i realizacja prac w zakresie budowy, wdrażania 
i utrzymania systemów informatycznych statystyki oraz prowadzenie 
prac nad standaryzacją rozwiązań, w tym zakresie wraz z udzielaniem 
wsparcia użytkownikom w czasie eksploatacji systemów,  

• realizacja prac związanych z budową, utrzymaniem i rozwojem 
infrastruktury informatycznej GUS pozwalającej na utrzymanie usług 
świadczonych przez GUS,  

• koordynacja i realizacja prac w zakresie utrzymania i przechowywania 
danych statystycznych,  

• realizacja określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych, 

• prowadzenie serwisu technicznego zasobów informatycznych 
statystyki publicznej,  

• współudział w planowaniu i realizacji szkoleń informatycznych dla 
jednostek statystyki publicznej. 

 
Centrum Informatyki Statystycznej posiada w swojej strukturze dwa 

zamiejscowe Zakłady w Radomiu i w Łodzi. 
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Urzędy Statystyczne  
Wojewódzkie Ośrodki Badań Lokalnych 

 
Urząd statystyczny Oddziały   Specjalizacje  WOBR 
Urząd Statystyczny  
w Białymstoku 
ul. Krakowska 13  
15-959 Białystok  
tel. 85 749 77 00 do 09 
fax 85 749 77 79 

Łomża 
Suwałki 

Ośrodek Statystyki  
Leśnictwa  

Podlaski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 85 749 77 50 

Urząd Statystyczny  
w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1/3  
85-066 Bydgoszcz 
tel. 52 366 93 90  
fax 52 366 93 56 

Inowrocław 
Toruń 
Włocławek 

Ośrodek Badań i Analiz 
Rynku Pracy 

Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Badań 
Regionalnych 
tel. 52 366 93 03 

Urząd Statystyczny  
w Gdańsku 
ul. Danusi 4 
80-434 Gdańsk 
tel. 58 768 31 00 
fax 58 768 32 70 

Chojnice 
Słupsk 
Tczew 

Ośrodek Statystyki 
Edukacji i Kapitału 
Ludzkiego 
Ośrodek Statystyki 
Warunków Pracy 
Ośrodek Badania 
Aktywności 
Ekonomicznej Ludności 

Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych  
tel. 58 768 31 43 
 
 
 
  

Urząd Statystyczny  
w Katowicach  
ul. Owocowa 3 
40-158 Katowice 
tel. 32 779 12 00  
fax 32 779 13 00 
32 258 51 55 
 

Bielsko-
Biała 
Bytom 
Częstochowa 
Rybnik 
Sosnowiec 

Ośrodek Statystyki 
Ochrony Środowiska 
Ośrodek Statystyki Rynku 
Finansowego 
Ośrodek Projektowania 
i Baz Danych 
Ośrodek Rachunków 
Regionalnych 

Śląski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 32 779 13 07 

Urząd Statystyczny  
w Kielcach  
ul. Wróblewskiego 2 
25-369 Kielce 
tel. 41 249 96 00 
fax 41 249 96 04 
 

Sandomierz Ośrodek Statystyki 
Handlu  
i Usług 
Ośrodek Badań 
Gospodarki 
Nieobserwowalnej 

Świętokrzyski 
Ośrodek Badań 
Regionalnych 
tel.  41 249 96 22 

Urząd Statystyczny  
w Krakowie   
ul. K. Wyki 3 
31-223 Kraków 
tel. 12 415 60 11 
fax 12 36 10 192 

Chrzanów 
Nowy Sącz 
Tarnów 
Zakopane 

Ośrodek Statystyki 
Kultury 
Ośrodek Statystyki 
Zdrowia i Ochrony 
Zdrowia 
Ośrodek Statystyki 

Małopolski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 12 361 02 49 
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 Pomocy Społecznej 
Ośrodek Badania 
Gospodarki Społecznej 

Urząd Statystyczny  
w Lublinie 
ul. Leszczyńskiego 48 
20-068 Lublin 
tel. 81 533 20 51 
fax 81 533 27 61 

Biała 
Podlaska 
Chełm  
Puławy 
Radzyń 
Podlaski 
Zamość 

Ośrodek Statystyki 
Gospodarki 
Mieszkaniowej 
i Komunalnej 
Ośrodek Statystyki 
Budownictwa 

Lubelski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 81 533 20 51  
w. 134 

Urząd Statystyczny  
w Łodzi 
ul. Suwalska 29 
93-176 Łódź 
tel. 42 683 91 00, 42 683 
91 01 fax 42 684 48 46 

Brzeziny 
Piotrków 
Trybunalski 
Sieradz 

Ośrodek Małych 
i Średnich 
Przedsiębiorstw 
Ośrodek Warunków Życia 
i Badań Ankietowych 
Ośrodek Statystyki 
Matematycznej 
Ośrodek Klasyfikacji 
i Nomenklatur 

Łódzki Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 42 683 92 55 

Urząd Statystyczny  
w Olsztynie 
ul. Kościuszki 78/82 
10-959 Olsztyn 
tel. 89 524 36 66 
fax 89 524 36 67 

Elbląg 
Ełk 

Ośrodek Badań Rolnictwa 
Ośrodek Badań Obszarów 
Wiejskich 
Ośrodek Badań 
Demograficznych 

Warmińsko-
Mazurski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 89 524 36 14 

Urząd Statystyczny  
w Opolu 
ul. Kołłątaja 5B 
45-064 Opole 
tel. 77 423 01 10–11 
fax 77 423 01 25 

 Ośrodek Statystyki Cen Opolski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 77 423 10 01  
w. 107 

Urząd Statystyczny  
w Poznaniu 
ul. Wojska Polskiego 
27/29 
60-624 Poznań 
tel. 61 27 98 200, 300 
fax 61 27 98 100 

Kalisz 
Konin 
Kościan 
Piła 
 

Ośrodek Statystyki 
Krótkookresowej 
Ośrodek Statystyki Miast 
Ośrodek Statystyki 
Małych Obszarów 
Ośrodek Banku Danych 
Makroekonomicznych 

Wielkopolski 
Ośrodek Badań 
Regionalnych 
tel. 61 279 83 45 

Urząd Statystyczny  
w Rzeszowie 
ul. Sobieskiego 10 
35-959 Rzeszów 
tel. 17 853 52 10, 17 853 
52 19 fax 17 853 51 57 

Krosno 
Przemyśl 
Tarnobrzeg 

Ośrodek Statystyki Sportu 
i Turystyki 
Ośrodek Statystyki 
Energii i Rynku 
Materiałowego 
Ośrodek Badań Obszarów 
Transgranicznych 
i Statystyki 
Euroregionalnej 

Podkarpacki 
Ośrodek Badań 
Regionalnych 
tel. 17 853 52 10  
w. 213 
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Urząd Statystyczny  
w Szczecinie 
ul. Matejki 22 
70-530 Szczecin 
tel. 91 459 77 00 
fax 91 434 05 95 

Koszalin 
Stargard 
Szczeciński 

Ośrodek Statystyki 
Morskiej 
Ośrodek Statystyki Nauki, 
Techniki, Innowacji 
i Społeczeństwa 
Informacyjnego 
Ośrodek Statystyki 
Transportu i Łączności 

Zachodniopomorski 
Ośrodek Badań 
Regionalnych 
tel. 91 459 75 73, 
91 459 75 00 

Urząd Statystyczny  
w Warszawie 
ul. 1 Sierpnia 21 
02-134 Warszawa 
tel. 22 464 20 00 
fax 22 846 76 67 

Ciechanów 
Ostrołęka 
Płock  
Radom 
Siedlce 

Ośrodek Statystyki 
Przedsiębiorstw 
Niefinansowych 
Ośrodek Bazy Jednostek 
Statystycznych 
Ośrodek Metod 
Pozyskiwania Danych 
Ośrodek 
Administracyjnych Źródeł 
Danych 

Mazowiecki 
Ośrodek Badań 
Regionalnych 
tel. 22 464 23 56 

Urząd Statystyczny  
we Wrocławiu 
ul. Oławska 31 
50-950 Wrocław 
tel. 71 371 63 00 
fax 71 371 63 60 

Jelenia Góra 
Legnica 
Wałbrzych 

Ośrodek Statystyki 
Samorządów 
Terytorialnych 
Ośrodek Statystyki 
Produktów 
Przemysłowych 
Ośrodek Banku Danych 
Lokalnych 

Dolnośląski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 71 371 63 71 

Urząd Statystyczny  
w Zielonej Górze 
ul. Spokojna 1 
65-954 Zielona Góra 
tel. 68 322 31 12 
fax 68 325 36 79, 
68 325 74 45 

Gorzów 
Wielkopolski 
Słubice  
Żagań 

Ośrodek Badań 
Koniunktury 
Gospodarczej 
Ośrodek Badań 
Koniunktury 
w Rolnictwie 

Lubuski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
tel. 68 322 31 92 
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Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 
Jachranka 81 k. Warszawy, 05-140 Serock 

tel/fax 22 768 14 84 (Sekretariat, Dział badań)  
22 768 13 96 (marketing), 22 768 14 86 (recepcja) 

http://cbies.stat.gov.pl/  
email: jachranka-szkolenia@stat.gov.pl, m.kraj@stat.gov.pl   

         

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, jako Instytucja Gospodarki 
Budżetowej podporządkowana Prezesowi GUS, pełni funkcję ogólnopolskiej 
i międzynarodowej placówki kształcenia statystycznego dla potrzeb 
pracowników oraz instytucji służb statystyki publicznej. Świadczy także usługi 
edukacyjne oraz badawcze na rzecz innych jednostek  
i instytucji oraz osób w zakresie objętym przedmiotem działania, w tym 
prowadzi i organizuje działalność wspomagającą naukowe badania 
statystyczne i innowacyjne. CBiES GUS jest wykonawcą wielu zadań 
badawczych oraz specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu 
międzynarodowymi projektami realizowanymi w sferze statystyki i nauk 
pokrewnych jako ramowymi programami badawczymi UE i innych projektów 
międzynarodowych. CBiES GUS współpracuje z wieloma renomowanymi 
uczelniami i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, w tym ze Szkołą 
Główną Handlową i Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także 
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytetami w Poznaniu, 
Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu. W zespole ekspertów i konsultantów 
CBiES GUS, liczącym aktualnie 577 wybitnych specjalistów, współpracują 
uczeni i badacze o uznanym w kraju i za granicą dorobku naukowym.  

Wśród osiągnięć badawczych CBiES GUS można wyróżnić realizację 
projektów w sferze europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
i w obszarze działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w dziedzinie 
zadań  Narodowego Centrum Nauki, a także Narodowej Strategii Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Programu 
Społecznego oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

Jednocześnie CBiES GUS stanowi instytucję realizującą wiele 
kwalifikowanych procesów dydaktycznych dla potrzeb popularyzacji dorobku 
statystyki publicznej oraz wspomagania projektów edukacji i kształcenia 
statystycznego krajowego, a także prowadzonego w ramach ESTP. Co roku 
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CBiES GUS realizuje ponad 30 projektów i zadań badawczych w dziedzinie 
Europejskich Programów Operacyjnych, a także w ramach umów 
konsorcjalnych z liczącymi się Uczelniami oraz ośrodkami badawczymi 
w kraju i za granicą. 

Centrum zapewnia komfortowe warunki do przeprowadzania szkoleń, 
sympozjów, narad i konferencji, spotkań firmowych i imprez integracyjnych. 
Dysponuje pięcioma przestronnymi salami wykładowymi wyposażonymi 
w nowoczesny cyfrowy sprzęt prezentacyjny oraz rejestrujący 
i przystosowanymi do obsługi grup od 15 do 200 osób. Umożliwia 
profesjonalną obsługę tłumaczeń symultanicznych, telekonferencji, a także 
cyfrową rejestrację i emisję materiału dydaktycznego. W całym obiekcie 
dostępne jest szerokopasmowe łącze Wi-Fi.  

Centrum usytuowane jest w pobliżu Warszawy, w okolicach Zalewu 
Zegrzyńskiego. Dysponuje 150 miejscami noclegowymi, własną bazą 
gastronomiczną oraz kawiarnią. CBiES GUS charakteryzuje się przestrzenną, 
niską zabudową pozbawioną barier architektonicznych. Na terenie obiektu 
znajduje się rozległy ogród, parkingi przeznaczone dla autokarów i ok. 50 
samochodów oraz  małe tereny sportowe. Istnieje możliwość korzystania ze 
sprzętu rekreacyjno-sportowego, rowerów i rejsów po Zalewie Zegrzyńskim. 
Okolica stanowi znakomity teren spacerowo-rekreacyjny, a zimą doskonałą 
przestrzeń dla uprawiania narciarstwa śladowego.  
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