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I. Kanały elektroniczne
1. Portal Informacyjny

Szanowni Państwo, 
Przedstawiamy Państwu zbiór informacji na temat oferowanych przez statystykę 

publiczną możliwości dotarcia do produktów, usług oraz danych statystycznych, me-
tadanych, jak również klasyfikacji i rejestrów. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w fol-
derze zachęci Państwa do korzystania z naszych usług. Jesteśmy przekonani, że będzie 
ona również cenną wskazówką, w jaki sposób można sprawnie poruszać się po zaso-
bach informacyjnych statystyki publicznej.

http://stat.gov.pl

Serwis Głównego Urzędu Statystycznego został zaprojektowany tak, aby był dostępny dla 
jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub 
trudności wynikających z niepełnosprawności.

Portal Informacyjny GUS jest podstawowym kanałem udostępniania informacji. Pozwala na 
dostęp do różnych produktów, usług i baz danych GUS. 

Aktualności

Sukces polskich uczniów na światowej arenie

Konferencja „Portal Geostatystyczny - platforma  
nowych możliwości” - 13 sierpnia 2015 r.

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 
13-26.08.2015

Przegląd partnerski polskiej statystyki publicznej 
23-27.02.2015 r.

Banki i bazy danych

Obszary tematyczne

Wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźniki monitorujące

Z prac studialnych

Statistics in Transition new  
series

Metainformacje

Infografiki, widżety

Multimedia



Dla użytkowników dostępna jest baza publikacji GUS w formatach PDF ułożona tematycznie 
(tabele przedstawione w formacie Excel). Mediom dedykowana jest zakładka zawierająca nie-
zbędne informacje, tj.: komunikaty, obwieszczenia, aktualności, terminy konferencji i briefingów.

Na Portalu zamieszczony jest także Biuletyn Informacji Publicznej GUS (BIP), zawierający 
m.in. informacje o organizacji statystyki publicznej oraz ogłoszenia, w tym o realizowanych za-
mówieniach i przetargach oraz wolnych miejscach pracy w resorcie. 

W ramach Portalu działa również System Informacji Skierowującej (SISk, http://stat.gov.pl/
system-informacji-skierowujacej/). Jest to narzędzie umożliwiające łatwe dotarcie do zasobów 
informacji statystycznych w innych urzędach oraz instytucjach w Polsce i na świecie, dzięki an-
gielskiej wersji językowej. Narzędzie wyposażone jest w wyszukiwarkę, która pozwala na odnaj-
dowanie stron internetowych urzędów i instytucji zawierających treści odpowiadające podanym 
przez użytkowników słowom lub frazom. 

Na Portalu Informacyjnym zamieszczone są informacje o badaniach ankietowych. Ponadto 
udostępniane są dzienniki urzędowe. Serwis wyposażony jest w dwa narzędzia powiadamiania 
o nowościach:

–  kanał RSS (Really Simple Syndication),
–  newsletter.

Subskrypcja tych narzędzi może dotyczyć określonych przez użytkownika modułów portalu.

1.1.1. Platforma Analityczna SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy

1.1. Banki i bazy danych

http://swaid.stat.gov.pl

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) – opracowane w ramach Projektu SISP-2 – to kontynuacja 
zadania zrealizowanego w Projekcie SISP (w zakresie Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji-
SWAiD).  „Platforma Analityczna SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy” stanowią nowoczesną plat-
formę umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu 
statystyki publicznej (opracowanych w języku polskim i angielskim).

Udostępnione DBW podzielono na cztery obszary: Statystyka Wielodziedzinowa (w której 
znalazły się bazy o charakterze przekrojowym: Rachunki Narodowe, Nauka, Technika i Społeczeń-
stwo Informacyjne; Przekroje Terytorialne, Bank Danych Lokalnych wraz z Atlasem Regionów) oraz 
Gospodarka, Społeczeństwo i Środowisko, w ramach których są odpowiednie bazy tematyczne. 
Łącznie udostępniono 23 Dziedzinowe Bazy Wiedzy. Przyjęte w DBW rozwiązania pozwalają na 
zastosowanie różnych form wizualizacji danych (tablice, wykresy i mapy); możliwe jest także pobra-
nie wygenerowanych zestawień oraz ich wykorzystanie w ramach własnych opracowań i analiz.  
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DBW zawierają również bogaty zakres dodatkowych informacji obejmujących: wyjaśnienia me-
todologiczne, zestawy linków do polecanych publikacji, opracowań i konferencji oraz ciekawo-
stek związanych z daną dziedziną. 



BDL jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecz-
nej, gospodarczej i demograficznej oraz stanie środowiska, opisujących jednostki różnych 
szczebli podziału terytorialnego: kraj, województwa, powiaty, gminy, miejscowości staty-
styczne oraz regiony i podregiony (według klasyfikacji NTS), obszary funkcjonalne, a także 
inne obszary delimitowane.

1.1.2. Bank Danych Lokalnych
http://stat.gov.pl/bdl



1.1.3. Portal Geostatystyczny 
http://geo.stat.gov.pl/

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji 
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 Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

       gromadzenia,

       prezentowania,

       udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, 
       użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze prze-
twarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

    kartogramy,

Portal to pomocne narzędzie przy podejmowaniu strategicznych decyzji na każdym po-
ziomie zarządzania. Skierowany jest do szerokiego grona osób korzystających z danych sta-
tystycznych, m.in.: administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych 
oraz instytucji naukowo-badawczych. Jest to nowoczesne rozwiązanie wykorzystywane do 
kartograficznej prezentacji danych statystycznych pozyskanych ze spisów powszechnych,  
tj. Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz z Banku Danych Lokalnych (BDL). Użytkownicy portalu mają 
możliwość wyboru tematu z rozwijalnej listy bądź odnalezienia go poprzez wyszukiwarkę. 

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak karto-
gramy i kartodiagramy. Użytkownik Portalu ma możliwość ustawienia własnych parametrów 
wizualizacji zjawiska tematycznego. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do podstawowych 
narzędzi służących m.in. do: identyfikacji obiektów, wyszukiwania miejscowości, generowa-
nia raportów, danych w postaci tabelarycznej oraz wykresów. Na Portal można wczytywać 
dane przestrzenne za pomocą usługi WMS. W ramach Portalu przygotowany został również 
Podsystem Usług INSPIRE.



1.1.4. System Monitorowania Rozwoju STRATEG 
http://strateg.stat.gov.pl/

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania poli-
tyki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji stra-
tegii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz 
w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020). 

Dodatkowo system udostępnia dane statystyczne istotne dla realizacji polityki spójności. 
Uzupełnieniem danych liczbowych są definicje pojęć i informacje metodologiczne, a także rapor-
ty i analizy tematyczne. Wraz z bogatym zestawem bazodanowym STRATEG oferuje funkcjonalne 
narzędzia ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map.

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono  
w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, 
ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020). Dodatkowo system udostępnia 
dane statystyczne istotne dla realizacji polityki spójności. Uzupełnieniem danych liczbowych są definicje pojęć i 
informacje metodologiczne oraz raporty i analizy tematyczne. Wraz z bogatym zestawem bazodanowym STRATEG oferuje 
funkcjonalne narzędzia ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map. 

Zapraszamy do korzystania!

04.08.2015 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono informacje 
z 16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych (przyjętych przez zarządy 
województw), a także udostępniono 
nowe funkcjonalności pozwalające na 
prezentację danych dla krajów UE na 
poziomie NUTS 2. Ponadto zaktualizowano 
dane dla części wskaźników z obszarów 
tematycznych: Dochody ludności; 
Integracja społeczna; Infrastruktura; 
Kultura, Turystyka, Sport; Ochrona 
zdrowia; Rachunki narodowe; rynek pracy; 
Sprawność państwa i bezpieczeństwo 
publiczne.

Obroty towarowe handlu zagranicznego na 1 mieszkańca      Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2014 r.



1.2. Inne produkty

1.2.1. Baza Demografia
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/

Baza Demografia
Niniejsza baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałegodostępu do  
informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce.

Baza stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności,  
ruchu naturalnego oraz migracji.

Baza zapewnia dostęp do danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji  
ludności. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że dane dotyczące liczby i struktury ludności oraz  
współczynników demograficznych:

    dla lat 2002-2009 zostały opracowane przy uwzględnieniu wyników NSP’2002;
    dla roku 2010 są prezentowane w dwóch wersjach, tj. jako opracowanie uwzględniające
    wyniki NSP’2002 oraz przy uwzględnieniu wyników NSP’2011. Do numerów tablic, w których  
    dane są prezentowanych w dwóch wersjach dodano sufiks „-NSP2011”;
    od 2011 roku są opracowywane przy uwzględnieniu wyników NSP’2011.

Tablice wynikowe

    Wyniki badań bieżących
    Prognoza ludności
    Trwanie życia
    Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. bilans opracowany w oparciu  
    o wyniki NSP’2011

Zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu 
naturalnego oraz migracji. Baza zawiera tablice predefiniowane. Umożliwia zestawienie 
danych obrazujących dynamikę zmian zachodzących w populacji ludności oraz prowadzenie 
wielowymiarowych analiz statystycznych.

1.2.2. Informacje sygnalne

•  Komunikaty i obwieszczenia – podstawowe wielkości i wskaźniki, do których 
ogłaszania Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany każdorazowo 
na podstawie odrębnych przepisów i ich publikowanie w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” lub w Dzienniku Urzędowym GUS.

•  Opracowania sygnalne – wyniki badań bieżących statystyki publicznej udostępniane  
i rozpowszechniane zgodnie z rocznym planem opracowań.

•  Notatki informacyjne – pozostałe materiały i opracowania przygotowywane przez 
departamenty nieujęte w planie opracowań sygnalnych.



1.2.3. Wskaźniki makroekonomiczne 
       http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

Polska – wskaźniki makroekonomiczne to zestawienie miesięcznych, kwartalnych i rocznych 
wskaźników makroekonomicznych opisujących sytuację społeczną i gospodarczą kraju. 
Użytkownikom udostępniono w tym zbiorze dane w postaci długich szeregów czasowych  
w uniwersalnym formacie Excel, pozwalającym na proste pobieranie i wykorzystywanie na 
bieżąco aktualizowanych wielkości i wskaźników.

1.2.4. Publikacje 
Na Portalu Informacyjnym GUS zapewniono użytkownikom bezpłatny dostęp do wszystkich 

publikacji wydawanych w ramach systemu statystyki publicznej. Obok bieżących edycji 
gromadzone i udostępniane są publikacje archiwalne. Oprócz najpopularniejszego formatu 
PDF, większość opracowań udostępniono również w formie tablic .xls. W celu ułatwienia 
użytkownikom szybkiego zapoznania się z zawartością, każdy z tytułów opatrzono krótką 
charakterystyką zawierającą informacje na temat zawartości publikacji. 



1.2.5. SVS (Statystyczne Vademecum Samorządowca)
http://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

SVS to zbiór podstawowych informacji nt. gmin, powiatów, obszarów metropolitalnych i wo-
jewództw z zakresu m.in.: finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury,  
bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej. SVS dostarcza informacji komplekso-
wych, jednolitych metodologicznie i jakościowo. 

1.Statystyczne Vademecum Samorządowca - portrety terytorium

    Województwo dolnośląskie

    Województwo kujawsko-pomorskie

    Województwo lubelskie

    Województwo lubuskie

    Województwo łódzkie

    Województwo małopolskie

    Województwo mazowieckie

    Województwo opolskie

    Województwo podkarpackie

    Województwo podlaskie

    Województwo pomorskie

    Województwo śląskie

    Województwo świętokrzyskie

    Województwo warmińsko-mazurskie

    Województwo wielkopolskie

    Województwo zachodniopomorskie
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http://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych/sdds/

Baza zawiera dane gospodarcze i finansowe dla Polski w specjalnym standardzie upowszech-
niania danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W ramach bazy użytkownik ma moż-
liwość zapoznania się z Kalendarzem Upowszechniania Danych, w którym znajdują się informa-
cje o datach udostępniania danych statystycznych generowanych przez statystykę publiczną. 

1.2.6. Baza SDDS
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Przegląd kategorii ekonomicznych i metadanych zamieszczonych w DSBB (w języku angielskim)

Zbiorcze dane statystyczne (ekonomiczne i finansowe)

Kalendarz Upowszechniania Danych – Podaje terminy udostępniania danych objętych standardem SDDS.

1.2.7. Baza infografik GUS i widżetów EUROSTAT-u 
http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/

Graficzne prezentowanie danych statystycznych z różnych dziedzin.
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1.2.8. Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/polonia-i-polacy-w-swiecie/baza-
-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,2,1.html 

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą opracowana w ramach ba-
dania stałego  „Polacy i Polonia na świecie”. W bazie znajdują się informacje dotyczące organiza-
cyjnych i instytucjonalnych form funkcjonowania polskiej diaspory, ze szczególnym uwzględnie-
niem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym.

 2. Metainformacje

Informacje o informacjach – ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów 
informacji lub obiektów informacji, dostarczające szczegółowych danych dotyczących atrybu-
tów zasobów lub obiektów informacji, w celu ułatwienia ich znalezienia, identyfikacji, a także 
zarządzania tymi zasobami. Do zbioru metainformacji Portalu Informacyjnego GUS należą m.in.: 
Słownik pojęć, Klasyfikacje, Repozytorium Standardów Informacyjnych, GUS-SDMX.

2.1. Słownik pojęć

Słownik pojęć obejmuje:

• Pojęcia stosowane w statystyce publicznej – pojęcia używane przez statystykę publiczną 
do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. 

• Pojęcia statystyczne i zmienne EUROSTAT-u – link do strony Eurostatu (RAMON) zawiera-
jącej bazę pojęć wykorzystywanych w procesach produkcji statystycznej oraz zmiennych 
stosowanych w zestawach danych i tabelach wraz z ich definicjami. 
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Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą

Główny Urząd Statystyczny publikuje inicjacyjną wersję bazy organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą opracowaną 
w ramach badania stałego „Polacy i Polonia na świecie”. Najważniejszym celem badania jest stworzenie oraz udostępnienie osobom 
zainteresowanym, a następnie cykliczna aktualizacja zasobów informacyjnych dotyczących organizacyjnych i instytucjonalnych form 
funkcjonowania polskiej diaspory, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym.

Należy przy tym zaznaczyć, że zbiór ten z założenia stanowić ma jedynie funkcjonalne oraz łatwo dostępne narzędzie o charakterze 
informacyjno-porządkującym, zapewniające wsparcie osobom oraz instytucjom zainteresowanym i nie może być traktowany 
jako pełny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Ze względu na różnorodne ograniczenia związane z 
możliwościami badawczymi, jak również wynikające z charakteru badanego zjawiska nie jest możliwe osiągnięcie stanu wynikowego 
w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w 
określonej jednostce lub cezurze czasu.



• Słownik pojęć statystycznych OECD – link do słownika terminów statystycznych zebra-
nych przez OECD, który zawiera zestaw terminów opisujących dane statystyczne, a także 
definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych skrótów.

• Terminologię metadanych statystycznych według ONZ – link do publikacji ONZ zawie-
rającej metadane związane z badaniami i danymi statystycznymi oraz procesami tworze-
nia statystyk.

2.2. Klasyfikacje
http://stat.gov.pl/klasyfikacje/

Główny Urząd Statystyczny 
Serwer Klasyfikacji

PKD 2004

PKD 2007

PKWiU 2004

PKWiU 2008

PKOB

KŚT

KZiS

CN

ICD-10

Klasyfikacje międzynarodowe

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 (Dz.U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439  
z późniejszymi zmianami).

Informacje o standardowych klasyfikacjach i nomenklaturach polskich, ich odpowiednikach 
międzynarodowych oraz wzajemnych powiązaniach wraz z bazą danych i wyszukiwarką, która 
umożliwia użytkownikom zewnętrznym korzystanie z obowiązujących klasyfikacji i nomenklatur 
oraz materiałów pomocniczych. 



Baza zawiera krótki opis każdej z wybranych klasyfikacji, podstawę prawną jej stosowania 
oraz klucze przejścia. Wyszukiwarka klasyfikacji umożliwia samodzielne wyszukiwanie według 
symbolu grupowania, frazy lub wyjaśnień, odpowiednich grupowań klasyfikacji w zakresie: dzia-
łalności – wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wyrobów i usług – wg Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług (PKWiU), środków trwałych – wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), obiektów 
budowlanych – wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

http://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/

Baza interpretacji klasyfikacji, tzw. przeglądarka, obejmuje swym zakresem przykładowe opi-
nie interpretacyjne, wydane przez resort statystyki, ułatwiające samodzielne zaklasyfikowanie 
działalności, produktu, środka trwałego czy obiektu budowlanego. Przeglądarka umożliwia wy-
szukiwanie według symbolu grupowania lub fragmentu opisu.

2.3. Repozytorium Standardów Informacyjnych
  http://stat.gov.pl/metainformacje/repozytorium-standardow-informacyjnych/ 

Repozytorium Standardów Informacyjnych jest bazą wiedzy obejmującą metadane o syste-
mach informacyjnych administracji publicznej. RSI to ustrukturyzowany i zorganizowany zasób 
informacji. Oferuje użyteczne narzędzie do gromadzenia, aktualizacji, udostępniania oraz analizy 
informacji o systemach informacyjnych administracji publicznej oraz do uzgadniania standar-
dów informacyjnych.



2.4. GUS-SDMX 
http://stat.gov.pl/metainformacje/gus-sdmx/ 

GUS-SDMX to informatyczna platforma Głównego Urzędu Statystycznego umożliwiająca 
udostępnianie oraz wymianę danych i metadanych statystycznych w formacie SDMX (ang. 
Statistical Data and Metadata eXchange) na potrzeby krajowych oraz międzynarodowych insty-
tucji statystycznych, w tym Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostatu dla potrzeb Euro-
pejskiego Systemu Statystycznego. 

Część modułów wspiera wewnętrzny proces przygotowywania danych statystycznych w tym 
formacie i są one dostępne tylko dla pracowników statystyki. Jednakże system zawiera też mo-
duły publiczne umożliwiające m.in. dostarczenie danych w formacie SDMX przez Główny Urząd 
Statystyczny na potrzeby podmiotów krajowych i międzynarodowych.

    Banki i bazy danych

    Obszary tematyczne

    Wskaźniki makroekonomiczne

    Wskaźniki monitorujące

    Z prac studialnych

    Statistics in Transition new
    series Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 

państwa. 7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Informatyczna platforma Głównego Urzędu Statystycznego umożliwiająca udostępnianie oraz wymianę danych i metadanych 
statystycznych w formacie SDMX na potrzeby krajowych oraz międzynarodowych instytucji statystycznych w tym Urzędu 
Statystycznego Unii Europejskiej Eurostatu dla potrzeb Europejskiego Systemu Statystycznego.

    Dlaczego SDMX?

    Co to jest GUS-SDMX?

    Co to jest SDMX-PULL?

    Jak z tego skorzystać?

Metainformacje

Słownik pojęć

Opis wskaźników ogłaszanych 
przez Prezesa GUS

Opis wskaźników wspólnej 
polityki UE

Szeregi czasowe

Jakość w statystyce

Klasyfikacje 

Interpretacje klasyfikacji

Repozytorium Standardów 
Informacyjnych 

GUS-SDMX – Standardy  
statystyczne i techniczne

     Dlaczego SDMX?

     Co to jest GUS-SDMX?

     Co to jest SDMX-PULL?

     Jak z tego skorzystać?



3.1. REGON 

3. Rejestry

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/ 

           WYSZUKIWARKA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

    Zmiany w rejestrze REGON wprowadzone od 8 listopada 2014 r.

    Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową - interfejsy API

    Informacje ogólne

    Podmioty i dane objęte rejestrem

    Składanie wniosków

    Formularze przeznaczone do składania wniosków w wersji papierowej

    Jedno okienko rejestracyjne dla przedsiębiorcy

    Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON

    Wzory zaświadczeń wydawanych z rejestru REGON

    Zasady udostępniania danych z rejestru REGON

    Liczba podmiotów w rejestrze REGON (tablice)

    Kontakt z urzędami statystycznymi w sprawie REGON

    Zasady wpisu do rejestru REGON szkół i placówek oświatowych obowiązujące 
od 1 sierpnia 2012 r.

    Przeklasyfikowanie wg PKD podmiotów wpisanych do rejestru REGON

Działalność statystyki 
publicznej

Rejestr TERYT

Rejestr REGON

WYSZUKIWARKA 
PODMIOTÓW  
GOSPODARKI 
NARODOWEJ

Zmiany w rejestrze REGON 
wprowadzone od 8 listopada  
2014 r.

Dostęp do danych rejestrowych 
REGON poprzez usługę sieciową  
- interfejsy API

Informacje ogólne

Podmioty i dane objęte  
rejestrem

Składanie wniosków

Formularze przeznaczone do 
składania wniosków w wersji 
papierowej

Jedno okienko rejestracyjne dla 
przedsiębiorcy

Wydawanie zaświadczeń  
o numerze identyfikacyjnym  
REGON

Wzory zaświadczeń  
wydawanych z rejestru REGON

Zasady udostępniania danych  
z rejestru REGON

Liczba podmiotów w rejestrze 
REGON (tablice)

Kontakt z urzędami  
statystycznymi w sprawie 
REGON

Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca  
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od  

dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu  
Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu  

tych informacji w rejestrze REGON.

Baza danych o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru. Dostęp do tych da-
nych możliwy jest za pomocą wyszukiwarki podmiotów oraz poprzez usługę sieciową – interfejsy 
API. Usługa ta udostępnia dane o podmiotach: uprawnionym organom administracji rządowej, 
jednostkom samorządu terytorialnego, innym instytucjom rządowym, podmiotom komercyj-
nym oraz użytkownikom indywidualnym.



3.2. TERYT
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/ 

Działalność statystyki 
publicznej

Rejestr TERYT

Zakres rejestru TERYT

Dostęp do danych  
rejestrowych TERYT  
poprzez usługę sieciową - 
interfejsy API

Zasady udostępniania  
danych z rejestru TERYT

Baza rejestru TERYT

TERYT–ADR rejestr do  
kodowania adresów

Rejestr REGON

Klasyfikacje

Program badań statystycznych 
statystyki publicznej

Informacja o działalności  
Głównego Urzędu  
Statystycznego

Polska Statystyka Publiczna

Rejestr TERYT 

             Zakres rejestru TERYT

            Dostęp do danych rejestrowych TERYT poprzez usługę sieciową - interfejsy API

             Zasady udostępniania danych z rejestru TERYT

            Baza rejestru TERYT

            TERYT–ADR rejestr do kodowania adresów

W związku z wdrożeniem nowej usługi sieciowej umożliwiającej użytkownikom systemowym pobieranie i weryfikację danych 
z katalogów rejestru TERYT uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2016 r.  dotychczasowa usługa sieciowa Web Services 
zostanie wyłączona. Zbiory zawierające dane z systemów: TERC, SIMC i ULIC (w tym pliki aktualizacyjne), będą udostępniane  
z wykorzystaniem nowej usługi sieciowej – interfejsy API (informacje niezbędne do uzyskania dostępu do danych rejestrowych 
TERYT poprzez usługę sieciową zostały zamieszczone pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/
rejestr-teryt/interfejsyapi/).

Udostępnianie da-
nych z krajowego reje-
stru urzędowego po-
działu terytorialnego 
kraju TERYT w zakresie 
systemów: identyfika-
torów i nazw jednostek 
podziału terytorialne-
go (TERC), identyfi-
katorów i nazw miej-
scowości (SIMC) oraz 
Centralnego Katalogu 
Ulic (ULIC).

Usługa zapewnia dostęp sieciowy do rejestru TERYT dla podmiotów administracji publicz-
nej i podmiotów komercyjnych oraz obsługę użytkowników indywidualnych. Funkcjonalność 
usługi sieciowej obejmuje pobieranie informacji w zakresie jednostek podziału terytorialnego 
(województwa, powiaty, gminy), miejscowości i ulic, możliwość weryfikacji poprawności danych 
adresowych do poziomu ulicy, a także pobieranie informacji o zmianach w rejestrze powstałych 
w danym okresie. Funkcjonalność dostępna dla użytkowników indywidualnych obejmuje wy-
szukiwanie i przeglądanie informacji oraz pobieranie danych w postaci zbiorów pełnych i plików 
aktualizacyjnych (informacje o zmianach).



4. Portal Edukacyjny 
http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/

Portal skierowany jest do różnych grup użytkowników, a jego celem jest propagowanie wie-
dzy statystycznej.

Portal Edukacyjny

Co to jest statystyka publiczna?

Historia statystyki

Statystyka dla smyka

Co uczeń wiedzieć powinien

Edukacja w regionie

Wydarzenia

Gry edukacyjne

13.07.2015

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w US Rzeszów

30.06.2015

Zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej w Łące

30.06.2015

Zajęcia edukacyjne w gimnazjum podstawowej w Łące

20.06.2015

System STRATEG – jego funkcjonalności oraz  
możliwości wykorzystania

19.06.2015

Podsumowanie akcji „Edukacja Statystyczna Dzieci  
i Młodzieży” w Łodzi

19.06.2015

Zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej  
w Rzeszowie

18.06.2015

Zajęcia edukacyjne w gimnazjum w w Wysokiej 
Głogowskiej

18.06.2015

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w 
Mogielnicy

15.06.2015

Podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji. 
Wyróżnienie certyfikatem „Kreator innowacji”



5. Portal Sprawozdawczy GUS
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm

PORTAL SPRAWOZDAWCZY

     WAŻNE INFORMACJE

Stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące uczestnictwa komorników sądowych w badaniach 
statystycznych statystyki publicznej w związku z pismem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości

Zmiany w Portalu Sprawozdawczym od dnia 20 grudnia 2013 r.

Portal Sprawozdawczy – krótki przewodnik (aktualizacja 20 grudnia 2013 r.)

     KOMUNIKATY

W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku 
sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z poziomu dedykowanego bezpłatnego narzędzia Adobe Reader.

Dotyczy szkół i placówek oświatowych, które otrzymały po 1 sierpnia 2012 r. nowy numer identyfikacyjny REGON 
na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.): 
Logowanie na Portalu Sprawozdawczym odbywa się pod nowym numerem identyfikacyjnym REGON, zgodnie 
z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, otrzymaną wraz z powiadomieniem o obowiązku 
sprawozdawczym.

     PORTAL SPRAWOZDAWCZY

Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

Portal Sprawozdawczy to zintegrowane środowisko przeznaczone do pozyskiwania danych 
statystycznych drogą elektroniczną, oferujące całość aplikacji przeznaczonych dla sprawozdaw-
ców do zarządzania realizacją obowiązków statystycznych oraz dla statystyków, którzy zarzą-
dzają i monitorują przebieg badań, a także udzielają wsparcia technicznego i merytorycznego 
sprawozdawcom. Portal zawiera blisko 200 typów elektronicznych formularzy badań statystycz-
nych wypełnianych w sposób interakcyjny w przeglądarce WWW – dane wprowadzane na for-
mularzach podlegają kontroli, a wszelkie błędy i nieprawidłowości są na bieżąco sygnalizowane. 
Użytkownicy mają możliwość transferu danych z zewnętrznych systemów i aplikacji. 

Portal oferuje wymianę informacji towarzyszących badaniu drogą e-mailową oraz poprzez 
komunikaty udostępniane użytkownikom na stronie WWW, w szczególności powiadomienia  
i przypomnienia o terminach realizacji obowiązków sprawozdawczych. Informacje, które są kie-
rowane do sprawozdawców w określonym czasie (np. powiadomienie o obowiązku sprawoz-
dawczym) lub w związku z wystąpieniem określonych zdarzeń (np. niedostarczeniem danych 
w wyznaczonym terminie), są wysyłane automatycznie do wszystkich adresatów spełniających 
zdefiniowane kryteria. Portal daje możliwość sterowania procesem zbierania danych statystycz-
nych poprzez programowanie przebiegu poszczególnych czynności, definiowanie harmonogra-
mów oraz automatyzację ich realizacji (np. rozesłanie powiadomień o obowiązku sprawozdaw-
czym w zdefiniowanym terminie i do wskazanej grupy sprawozdawców). Ponadto umożliwia 
monitorowanie przebiegu badań, w tym terminowości realizacji obowiązków statystycznych 
oraz kompletności zbieranych formularzy. 



II. Inne formy komunikacji

1. Komunikacja bezpośrednia

1.1. Komunikacja stacjonarna – informacyjna

1.1.1.  Informatoria statystyczne 
(sieć SISk)

Bezpośrednia obsługa informacyjna 
użytkowników danych oraz możliwość samo-
dzielnego przeglądania zasobów informacyj-
nych statystyki publicznej oraz generowania 
informacji m.in. z baz danych dostępnych  
w Portalu Informacyjnym GUS. 

1.1.2.  Stanowiska dla naukowców
Stanowisko komputerowe przezna-

czone dla osób zainteresowanych pozyska-
niem danych jednostkowych nieidentyfikowalnych z realizowanych przez GUS badań (m.in. 
Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny). 

1.1.3.  Centralna Biblioteka Statystyczna
Możliwość korzystania z zasobów książko-

wych i elektronicznych w nowoczesnej prze-
strzeni, przy stanowiskach stacjonarnych oraz 
skomputeryzowanych. Centralna Biblioteka Sta-
tystyczna oferuje również wygodny, wirtualny 
dostęp do katalogu z możliwością wypożyczenia 
oraz bibliotekę cyfrową w systemie ALEPH (mo-
duł ADAM). 



1.1.4. Konferencje prasowe

Konferencje prasowe, organizowane okresowo, poświęcone są informacji o sytu-
acji społeczno-gospodarczej kraju. Ich uzupełnieniem są konferencje tematyczne orga-
nizowane po zakończeniu wybranych badań.

1.1.5. Briefingi prasowe

Krótkie spotkania informacyjne z dzienni-
karzami, często z udziałem ekspertów GUS, na 
których przekazywane są bieżące informacje 
(komunikaty prezesa GUS, opracowania sygnal-
ne) zgodnie z harmonogramem ich publikowa-
nia (rocznym i miesięcznym).

1.2. Komunikacja stacjonarna – edukacyjna



1.2.1.  Dni otwarte

Spotkania organizowane z Okazji Dnia Statystyki polskiej (9 marca) przezna-
czone dla różnych grup odbiorców (uczniowie, studenci, dziennikarze, naukowcy).  
W trakcie dni otwartych prowadzone są wykłady tematyczne, warsztaty lub prezenta-
cje w zależności od oczekiwań odbiorców. 

1.2.2.  Spotkania z dziećmi i młodzieżą

Spotkania przeznaczone dla ww. grup beneficjentów, w zależności od wieku dzie-
ci przygotowywane są odpowiednie materiały i program spotkania (gry, prezentacje, 
pogadanki, warsztaty itp.). Lekcje mają na celu zaprezentowanie wiedzy o statystyce 
publicznej goszczonym grupom. Propagowane treści są dostosowane do odbiorców  
i adekwatne do ich wieku. 

1.2.3. Udział w wystawach, targach, konferencjach

Stanowiska, na których prezentowane są wyniki najnowszych badań, publikacje 
oraz dostępne on-line bazy danych. Uczestnicy spotkań mogą zapoznać się z zasobami 
statystyki publicznej i możliwościami funkcjonalnymi dostępnych baz danych. 

2. Komunikacja pośrednia

2.1. Komunikacja pośrednia – informacyjna

2.1.1. Infolinia statystyczna

Ogólnopolska infolinia (pod numerem telefonu 22 279 99 99),  
wyposażona w centralę, z której użytkownicy automatycznie są 
przełączani do odpowiedniej jednostki organizacyjnej, w celu uzy-
skania stosownej informacji.

2.1.2. Obsługa informacyjna listowna/mailowa/FAQ

Udzielanie odpowiedzi pisemnych na pytania kierowane do 
informatoriów i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za 
udostępnianie danych oraz informowanie. 



2.1.3. European Statistical Data Support

Panel funkcjonujący w ramach współpracy z Eurostatem. Ideą ESDS jest udostęp-
nianie danych Eurostatu użytkownikom zewnętrznym. 

2.1.4. Tablica multimedialna na gmachu GUS

Kanał informacyjny, na którym wyświetlane są komunikaty i obwieszczenia prezesa 
GUS oraz informacje na temat nowości wydawniczych.

2.2. Komunikacja pośrednia – promocyjna

2.2.1. Rzecznik prasowy Prezesa GUS oraz rzecznicy prasowi w urzędach sta-
tystycznych 

Oficjalne wypowiedzi i komentarze dla me-
diów, realizowane przez rzecznika prasowego 
Prezesa GUS i rzeczników w urzędach statystycz-
nych w województwach.

2.2.2. Współpraca z mediami

Realizowanie zamówień dziennikarzy na dane i zestawienia statystyczne. Przygo-
towywanie kwerend prasowych oraz materiałów informacyjnych. Przekazywanie me-
diom materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących statystyki publicznej.

2.2.3. Patronat honorowy prezesa GUS

Prezes GUS na wniosek organizatorów obejmuje patronatem przedsięwzięcia 
związane tematycznie z misją i zakresem zadań realizowanych przez statystykę publicz-
ną. Patronatem obejmowane są wydarzenia charakteryzujące się wysokim poziomem 
merytorycznym i organizacyjnym.
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