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zapraszam do zapoznania się z czwartą edycją Raportu Społecznej 
Odpowiedzialności Statystyki Publicznej. 

Publikacja jest podsumowaniem działań podejmowanych w zakre-
sie CSR, realizowanych w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju 
i międzynarodową normę ISO 26000. Statystyka publiczna konse-
kwentnie podejmuje i realizuje działania społecznie odpowiedzialne. 
W prezentowanym raporcie z satysfakcją przedstawiamy ich rezultaty, 
uwzględniające ekologiczne, społeczne i etyczne aspekty działalności 
instytucji – podkreślające nasze relacje z interesariuszami.

Społeczna odpowiedzialność organizacji stanowi ważny element dzia-
łalności Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas wdrażania zasad 
CSR staramy się uwzględniać kwestie środowiskowe, a także zapew-
niać pracownikom dostęp do rzetelnej edukacji i tworzyć przyjazne, 
odpowiedzialne miejsce pracy. Przywiązujemy dużą wagę do jakości 
realizowanych przez nas praktyk. Zależy nam na tym, aby inicjatywy 
z zakresu CSR miały pozytywny wpływ na pracowników statystyki pu-
blicznej oraz społeczność lokalną. Dbamy o to, aby nasze praktyki 
cechowały się dostępnością oraz docierały do jak najszerszego grona 
odbiorców. 

Działania społecznie odpowiedzialne nabrały w kolejnym już roku 
szczególnego znaczenia w związku z trwającą pandemią COVID-19. 
Odpowiedzią na zagrożenie związane z przenoszeniem się wirusa, by-
ło kontynuowanie możliwości wykonywania obowiązków zawodowych 

w formie pracy zdalnej. GUS, jednostki obsługi statystycznej oraz urzędy 
statystyczne zapewniły pracownikom środki ochrony osobistej oraz 
wprowadziły rozwiązania zapewniające sprawne funkcjonowanie i bez-
pieczeństwo osobom przebywającym w budynkach. 

Spotkania służbowe, konferencje, szkolenia nadal odbywały się za po-
mocą narzędzi komunikacji elektronicznej. Gwarantowało to ciągłość 
pracy, a także umożliwiało rozwój współpracy na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym. 

Miniony 2021 rok był bardzo ważny ze względu na Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który trwał od 1 kwietnia do 
30 września. To najważniejsze badanie realizowane przez statystykę 
publiczną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie. Spis 
powszechny był ogromnym przedsięwzięciem realizowanym w trudnych 
warunkach pandemicznych – z zachowaniem najwyższych standardów 
bezpieczeństwa i ochrony tajemnicy statystycznej. Wśród celów tego 
ważnego badania było zebranie informacji o stanie i strukturze ludno-
ści według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, 
w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Obowiązkową 
formą był samospis internetowy za pośrednictwem specjalnie w tym 
celu utworzonej aplikacji. Dzięki temu zapewniliśmy komfort i bezpie-
czeństwo osobom zobowiązanym do dokonania spisu.  

Pandemia sprawiła, że większość praktyk CSR o charakterze integrują-
cym, w tym skierowanych do społeczności lokalnych zrealizowaliśmy 

Szanowni Państwo,
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w formie hybrydowej, stacjonarnie bądź on-line. W taki sposób odbyły 
się kampanie społeczne, spotkania edukacyjne oraz inne aktywności 
skierowane do pracowników służb statystyki publicznej i interesariuszy. 

Budowanie pozytywnych relacji ze społeczeństwem jest naszym prio-
rytetem. Jednym z filarów integracji jest kwestia dostępności usług 
publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dążymy to tego, 
aby wdrażać rozwiązania, które zagwarantują pełną dostępność ar-
chitektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową pracownikom 
statystyki oraz interesariuszom. Zależy nam na budowaniu przyjaznego 
środowiska pracy o wysokiej kulturze organizacyjnej, wykorzystującego 
nowoczesne rozwiązania i technologie w organizacji pracy. Środowiska 
świadomego i otwartego na zróżnicowane potrzeby zarówno pracow-
ników, jak i interesariuszy.

Składam serdeczne podziękowanie pracownikom zaangażowanym 
w działalność z zakresu CSR w 2021 r., jak również naszym interesariu-
szom, którzy wykazali się otwartością i współpracowali z nami podczas 
licznych wydarzeń. 

Zapraszam do lektury!

dr Dominik Rozkrut

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
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Wstęp

i opracowywanych przez statystykę publiczną. Ponadto są to naukowcy, 
przedstawiciele środowiska akademickiego i szeroko pojętej edukacji, 
zarówno kadra nauczycielska, jak i uczniowie czy studenci. Adresatami 
Raportu są także przedstawiciele organizacji pozarządowych, ich pod-
opieczni i osoby zaangażowane w działalność społeczną. W związku ze 
współpracą międzyresortową, a także realizacją idei CSR w sektorze 
administracji publicznej, Raport adresowany jest również do pracow-
ników i interesariuszy jednostek administracji państwowej oraz sektora 
publicznego. 

Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 
przedstawia działania podejmowane na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności przez Główny Urząd Staty-
styczny, 16 urzędów statystycznych, jak i jednostki obsługi statystycznej 
w 2021 r. Publikacja prezentuje dobre praktyki podejmowane w minio-
nym roku i zawiera najważniejsze informacje na temat podejścia polskiej 
statystyki do idei zrównoważonego rozwoju. Podejmowane działania 
korespondują z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W Raporcie 
zaprezentowane zostały działania realizowane na rzecz zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz aktywności po-
dejmowane w ramach podejścia CSR-D w statystyce publicznej.

Działania i aktywności zrealizowane w 2021 r. obejmują następujące 
obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, 
środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, 
zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych. W ramach 
tych obszarów opisane zostały konkretne praktyki, które są realizowane 
w środowisku statystyki publicznej. Część z nich stanowi działania dłu-
goletnie, które wpłynęły korzystnie na ład organizacyjny, usprawniając 
działanie organizacji. 

Raport CSR 2021 jest adresowany do wszystkich osób zainteresowa-
nych działalnością służb statystyki publicznej oraz tematyką społecznej 
odpowiedzialności organizacji. Wśród szerokiego grona odbiorców są 
przede wszystkim osoby, które korzystają z danych gromadzonych Gmach budynku GUS przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie
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1. Polska statystyka publiczna 

Statystyka publiczna bazuje na systemie zbierania, gromadzenia, przechowywania i opra-
cowywania danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań 
statystycznych jako oficjalnych statystyk. Służą one obiektywnemu i systematycznemu 
informowaniu społeczeństwa i organów władzy publicznej o sytuacji ekonomicznej, demo-
graficznej, społecznej, a także o stanie środowiska naturalnego kraju. W gronie odbiorców 
danych znajdują się organy państwa i administracji publicznej, podmioty gospodarki na-
rodowej, środowiska naukowe, osoby indywidualne oraz ogół społeczeństwa.

Służby polskiej statystyki publicznej stanowią: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
podlegli mu dyrektorzy 16 urzędów statystycznych oraz jednostki obsługi statystyki pu-
blicznej: Centrum Informatyki Statystycznej, Zakład Wydawnictw Statystycznych i Centralna 
Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. 

Główny Urząd Statystyczny ma swoją siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 208 
i jest urzędem administracji rządowej. Zapewnia obsługę Prezesa GUS, który jest cen-
tralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach statystyki. Prezes GUS 
jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Swoje zadania wykonuje przy pomocy 
służb statystyki publicznej. Pracami Głównego Urzędu Statystycznego kieruje przy pomocy 
Dyrektora Generalnego Urzędu i dyrektorów komórek organizacyjnych, którzy wykonują 
zadania określone w regulaminie organizacyjnym GUS i w regulaminach wewnętrznych 
komórek. 
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Plan pracy Głównego Urzędu Statystycznego na każdy kolejny rok obejmuje: 

1) program badań statystycznych statystyki publicznej – w części koordynowanej przez 
Prezesa GUS;

2) zatwierdzone przez Prezesa GUS plany: 

� opracowań statystycznych,
� wydawniczy, 
� prac metodologicznych,
� wyjazdów zagranicznych pracowników służb statystyki publicznej oraz plan 

przyjazdów delegacji zagranicznych,
� zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, 
� realizacji polityki bezpieczeństwa informacji, 
� edukacji statystycznej, 
� szkoleń.

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA im. Stefana Szulca

CBS mieści się w budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Bogaty księgozbiór z dzie-
dziny statystyki, demografii i dziedzin pokrewnych jest najstarszą i największą tego typu 
specjalistyczną kolekcją w Polsce i drugą co do wielkości w Europie. Zawiera wszyst-
kie wydawnictwa GUS od początku jego powstania w 1918 r. oraz ważniejsze publikacje 
wojewódzkich urzędów statystycznych. W czytelni Biblioteki jest dostępny księgozbiór 
podręczny, ponadto Biblioteka udostępnia użytkownikom komputerowy katalog Bi-
blioteki. Biblioteka Statystyczna świadczy usługi kserograficzne na miejscu w czytelni 
i umożliwia swoim użytkownikom zamawianie przez Internet odbitek kserograficznych 
i kopii dokumentów zeskanowanych ze swoich zbiorów. Oprócz katalogu komputerowego 
udostępniono w Internecie zdigitalizowany kartkowy katalog alfabetyczny Biblioteki. Cen-
tralna Biblioteka Statystyczna uruchomiła bibliotekę cyfrową w systemie ALEPH (moduł 
ADAM). W 2021 r. uruchomiono w czytelni wypożyczalnię cyfrową Biblioteki Narodowej 
ACADEMICA.

Księgozbiór Centralnej Biblioteki Statystycznej  
im. S. Szulca
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Wnętrze Centralnej Biblioteki Statystycznej im. S. Szulca Czytelnia Centralnej Biblioteki Statystycznej im. S. Szulca

Magazyn ze zbiorami Centralnej Biblioteki Statystycznej im. S. SzulcaStanowiska komputerowe w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej
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CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ

CIS z siedzibą w Warszawie w gmachu GUS, posiada w swojej strukturze dwa zamiejscowe 
Zakłady: w Radomiu i w Łodzi. Zadaniem Centrum Informatyki Statystycznej jest dostar-
czanie i rozwój usług informatycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez 
służby statystyki publicznej. W szczególności do zadań CIS należy określanie kierunków 
i opracowywanie planów rozwoju systemów informatycznych służących do realizacji zadań 
oraz wspomagających funkcjonowanie jednostek statystyki publicznej. CIS koordynuje 
i realizuje prace w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych 
statystyki oraz prowadzi prace nad standaryzacją rozwiązań oraz udziela wsparcia użytkow-
nikom. Centrum dba o prace w zakresie utrzymania i przechowywania danych statystycznych, 
realizuje politykę bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Misją CIS jest dostarczanie usług informatycznych umożliwiających efektywną realizację 
zadań statystyki publicznej, budowanie kompetencji cyfrowych oraz promowanie wyko-
rzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w statystyce. 

ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH

Jego zadaniem jest prowadzenie wszelkich prac wydawniczych i poligraficznych dla potrzeb 
statystyki publicznej oraz rozpowszechnianie publikacji GUS.

Po publikacje GUS wydawane przez Zakład Wydawnictw Statystycznych sięgają przedstawi-
ciele władz, pracownicy administracji państwowej, samorządowej, inwestorzy, pracownicy 
banków, placówki dyplomatyczne, naukowcy, studenci i uczniowie oraz wszyscy, dla któ-
rych znajomość publikacji GUS jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zawodu. 
ZWS świadczy również usługi dla klientów spoza GUS w ramach usług projektowych 
i edytorskich. Zakład wykonuje opracowania redakcyjne, grafikę, skład i korektę, publikacje 
na płytach CD, druk offsetowy i cyfrowy oraz oprawę we własnej introligatorni. ZWS od lat 
współpracuje z wydawnictwami z całego kraju.
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Struktura polskiej statystyki publicznej

PREZES GŁ��NEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

URZĘDY STATYSTYCZNE

JEDNOSTKI OBSŁUGI STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Centralna Biblioteka Statystyczna
Centrum Bada�
i Edukacji Statystycznej GUS
(w likwidacji)
 
Centrum Informatyki Statystycznej

Zakład Wydawnictw Statystycznych
Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Opolu

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny w Zielonej G�rze

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Urząd Statystyczny w Gda�sku

Urząd Statystyczny w Katowicach

Urząd Statystyczny w Kielcach

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Łodzi
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2. Najważniejsze dokumenty i zasady 

Podstawę prawną funkcjonowania statystyki publicznej stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955). Określa ona zasady wynikające 
z misji statystyki publicznej, jak również tworzy podstawy prowadzenia badań statystycz-
nych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych. Ustawa określa 
również organizację i tryb prowadzenia badań oraz zakres związanych z nimi obowiązków.

Pracowników służb statystyki publicznej podczas wykonywania obowiązków służ-
bowych obowiązują zasady zawarte w ustawie o służbie cywilnej. Organizacja pracy 
odbywa się zgodnie z zasadami etyki korpusu służby cywilnej. Postawy i wartości, które 
są ważne w środowisku pracy zostały także zawarte w Europejskim Kodeksie Praktyk 
Statystycznych. 

EUROPEJSKI KODEKS PRAKTYK STATYSTYCZNYCH

To podstawa wspólnych ram jakości Europejskiego Systemu Statystycznego oraz instrument 
samoregulacyjny, opierający się na 16 zasadach, które dotyczą środowiska instytucjonalne-
go, procesów statystycznych i wyników badań statystycznych. Jest to partnerski dokument, 
w ramach którego współpracują Eurostat oraz krajowe organy statystyczne państw człon-
kowskich Unii Europejskiej i EFTA. Podstawą działalności w ramach tej współpracy jest 
wysoka jakość niezależnych danych statystycznych dostarczanych na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym. Informacje te są następnie udostępniane w celu podejmowania 
decyzji społecznych i gospodarczych oraz realizacji badań naukowych. 
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Zasady Europejskiego Kodeksu Praktyk  
Statystycznych 
1. Niezależność zawodowa
1. bis Koordynacja i współpraca
2. Gromadzenie danych i dostęp do danych
3. Odpowiednia ilość zasobów 
4. Zapewnienie odpowiedniej jakości
5. Poufność statystyk i ochrona danych
6. Bezstronność i obiektywność
7. Rzetelna metodologia
8. Właściwe procedury statystyczne
9. Unikanie nadmiernego obciążania respondentów 

10. Opłacalność
11. Przydatność 
12. Dokładność i rzetelność
13. Terminowość i punktualność
14. Spójność i porównywalność
15. Dostępność i przejrzystość

ZASADY 
EUROPEJSKIEGO 
KODEKSU 
PRAKTYK 
STATYSTYCZNYCH 
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3. Zadania i misja statystyki publicznej 

Misją statystyki publicznej jest rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie spo-
łeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki 
narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska 
naturalnego. Informacje te są wynikiem badań statystycznych, które dotyczą każdej dzie-
dziny życia społecznego i gospodarczego. Bieżące wypełnianie tego zadania jest możliwe 
dzięki zbieraniu i gromadzeniu danych, ich opracowywaniu, a ostatecznie udostępnianiu 
szerokiemu gronu odbiorców, tj.: organom państwa i administracji publicznej, podmiotom 
gospodarki narodowej, środowisku naukowemu, osobom indywidualnym oraz ogółowi 
społeczeństwa. Dostęp do danych jest otwarty i bezpłatny. 

Szczególne znaczenie mają badania stałe, które pozwalają na ciągłą obserwację podsta-
wowych dziedzin życia i występujących w nim zjawisk. Niemniej ważne są wykonywane 
badania cykliczne, w tym spisy powszechne, a także badania, które gwarantują porównywal-
ność wyników oraz badania konieczne dla wykonania przyjętych przez Polskę zobowiązań 
międzynarodowych. Dzięki temu możliwe jest planowanie konkretnych polityk, które mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych, regionów i całego 
kraju. 

Rolą statystyki publicznej jest zapewnianie powszechnego dostępu do danych statystycz-
nych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z zasobów statystyki publicznej mogą to zrobić 
samodzielnie, korzystając z licznych zasobów Portalu Informacyjnego GUS. Ponadto do 
dyspozycji interesariuszy są zasoby zgromadzone w Centralnej Bibliotece Statystycznej 
im. S. Szulca w Warszawie oraz w bibliotekach urzędów statystycznych, a także możliwość 
kontaktu bezpośredniego w informatoriach lub poprzez Infolinię Statystyczną pod nume-
rem +48 22 279 99 99.
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Głównym celem działalności w zakresie CSR realizowanej bezpośrednio 
na rzecz pracowników jednostek służb statystyki publicznej w 2021 r. 
było ich wspieranie w realizacji misji statystyki publicznej. Miało to 
miejsce w szczególnym okresie, tj. podczas kilkumiesięcznego dzia-
łania, którym był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Spis powszechny był realizowany w trudnych warunkach spo-
wodowanych pandemią COVID-19. Jednym z najważniejszych wyzwań 
w obszarze CSR w roku 2021 było z jednej strony dalsze wsłuchiwanie 
się w potrzeby naszych pracowników, wynikające z nowych realiów 
i konieczności ciągłego dostosowywania warunków środowiska pracy 
do wykonywania jej w trybie wyłącznie zdalnym bądź hybrydowym 
(stacjonarnym i zdalnym). Z drugiej strony istniała konieczność 
przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu 
i zapewnieniu ciągłości pracy.

Kluczową kwestią było zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa 
i odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego. Działania, 

które podejmowaliśmy w roku 2021, miały wymierny skutek na 
przyszłość. Zaowocowały przyśpieszeniem procesów i unowocze-
śnieniem funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej, 
jak również zmianą postaw nas wszystkich. To, co dotychczas by-
ło niemożliwe do zaimplementowania (mission impossible), 
w trakcie realizacji powyższych zadań okazywało się konieczne i zarazem 
możliwe do wprowadzenia w stosunkowo krótkim czasie, czasami nawet 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przykładem inicjatywy podjętej 
w 2021 r., a związanej z obszarem CSR jest między innymi opracowany 
i wdrożony ,,Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami w Głównym Urzędzie Statystycz-
nym na lata 2021–2025” oraz zasady jego monitoringu w kolejnych latach.  
W 2021 r. wśród pracowników Urzędu została przeprowadzona „Ankieta 
na temat doświadczeń i potrzeb pracowników GUS podczas wykonywa-
nia pracy w trybie zdalnym”. Wprowadzone zostały wytyczne i podjęte 
inicjatywy mające na celu ochronę zdrowia pracowników GUS, jak:  
„Wytyczne dla osób kierujących pracownikami, pracowników oraz in-
teresantów w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom 
przebywającym w Głównym Urzędzie Statystycznym w trakcie epidemii 
SARS-CoV-2”, „Zasady pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym w okre-
sie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego 
z powodu COVID-19”, „Wytyczne dla organizatorów spotkań, szkoleń, 
konferencji i innych przedsięwzięć w Głównym Urzędzie Statystycz-
nym w trakcie pandemii SARS-CoV-2”, a ponadto akcje prozdrowotne: 
Mammobus w GUS, VI Akcja Krwiodawstwa, zaproszenie do udziału 
w badaniach z zakresu osteoporozy.

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego
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PPOOPPUULLAARRYYZZAACCJJAA  WWIIEEDDZZYY
OO  SSTTAATTYYSSTTYYCCEE  

WWYYNNIIKKII  BBAADDAA��  SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH
ogłaszanie, udostępnianie,
rozpowszechnianie 

 

PPRROOWWAADDZZEENNIIEE  BBAADDAA��  SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH
rzetelne, obiektywne,
profesjonalne, niezależne 

EEDDUUKKAACCJJAA  SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNAA

SSPPIISSYY  PPOOWWSSZZEECCHHNNEE
spisy rolne, spisy ludno�ci
i mieszka� 

 

IINNFFOORRMMAACCJJEE  SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNEE
udostępnianie, rozpowszechnianie 

ZZEEBBRRAANNEE  DDAANNEE
gromadzenie, przechowywanie,
opracowywanie  

DDOOKKOONNYYWWAANNIIEE  SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH
PPOORR��WWNNAA��  MMIIIIDDZZYYNNAARROODDOOWWYYCCHH
ogłaszanie ich wynik�w  

Zadania statystyki publicznej
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TAJEMNICA STATYSTYCZNA 

Pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrzowie spisowi, ankieterzy statystyczni oraz 
inne osoby pracujące na rzecz statystyki publicznej, które mają bezpośredni dostęp do 
danych, są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed 
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej 
i sankcjach za jej niedotrzymanie. 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz 
w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się 
danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej 
ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje 
żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych 
prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.

BAZY DANYCH STATYSTYCZNYCH 

Wynikowe dane statystyczne są powszechnie dostępne. Najszybszym sposobem na za-
poznanie się z danymi statystycznymi jest skorzystanie z Portalu Informacyjnego GUS 
dostępnego pod adresem stat.gov.pl. Zamieszczone tam publikacje są przygotowane 
w formatach, które umożliwiają bezpośrednie czytanie na komputerze lub innym urządze-
niu elektronicznym. Publikacje w formie papierowej dostępne są w bibliotekach urzędów 
statystycznych oraz w Centralnej Bibliotece Statystycznej im. S. Szulca w Warszawie. 

Dostępność danych statystycznych w szerokim zakresie zarówno terytorialnym, jak i cza-
sowym zapewniają przede wszystkim bazy i banki danych statystyki publicznej znajdujące 
się na Portalu Informacyjnym GUS. Należą do nich: Bank Danych Lokalnych, Bank Danych 

Treść przysięgi, którą składają pracownicy 
mający dostęp do danych brzmi:

Przyrzekam,
że będę wykonywać swoje
prace na rzecz statystyki 
publicznej z całą rzetelnością, 
zgodnie z etyką zawodową
statystyka, a poznane w czasie 
ich wykonywania dane
jednostkowe zachowam
w tajemnicy wobec
osób trzecich

Art. 10 ustawy o statystyce publicznej
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Makroekonomicznych, Bank Danych Polska, Baza organizacji oraz instytucji polskich i po-
lonijnych za granicą, Dekompozycje, Handel zagraniczny, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Baza 
Demografia, SDGs, Statystyczne Vademecum Samorządowca, Portal Geostatystyczny oraz 
system STRATEG. Wszystkie podane źródła są dostępne w Internecie. Bank Danych Lokal-
nych jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku 
w ujęciu terytorialnym. 
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4. Interesariusze 

Odbiorcami działań statystyki publicznej jest szerokie grono interesariuszy. Wśród nich są 
m.in.: środowiska naukowe, nauczyciele, przedsiębiorcy i pracownicy administracji publicz-
nej. Z danych statystycznych korzystają również podmioty zagraniczne i międzynarodowe. 
Wyniki badań statystyki publicznej mają wpływ na społeczność lokalną, organizacje poza-
rządowe, a także sektor prywatny i publiczny.

Dialog z interesariuszami i ich poszanowanie pozwala na podejmowanie odpowiedzialnych 
decyzji oraz realizację działań z uwzględnieniem interesu społecznego. Kontakty i współpra-
ca z interesariuszami stanowią platformę do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń 
oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk m.in. na rzecz 
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

FUNDACJE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

INTERESARIUSZE

EUROSTAT

ONZ

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

MINISTERSTWA, URZĘDY, INSTYTUCJE PA�STWOWE

SAMORZĄDY; SPOŁECZNO�CI LOKALNE 

KOMISJA EUROPEJSKA 
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW

UŻYTKOWNICY MEDI�W SPOŁECZNO�CIOWYCH I TRADYCYJNYCH

NARODOWE URZĘDY STATYSTYCZNE SPOŁECZE�STWO 
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5. Dostępność w statystyce publicznej

Dostępność opiera się na równości i likwidacji barier po to, aby osoby ze szczególnymi 
potrzebami mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym kraju. Idea dostępności zakłada 
projektowanie i wdrażanie rozwiązań, które zapewnią wszystkim użytkownikom samodziel-
ność i niezależność w korzystaniu z usług oferowanych przez podmioty publiczne. 

Statystyka publiczna konsekwentnie realizuje założenia Programu rządowego Dostępność 
Plus, który ma zapewnić poprawę integracji społecznej i zapobiegać wykluczeniu z życia 
społecznego osób ze szczególnymi potrzebami. Przepisy regulujące dostępność usług 
oraz obiektów podmiotów publicznych w zakresie architektonicznym, informacyjno-ko-
munikacyjnym oraz cyfrowym znajdują się przede wszystkim w dwóch ustawach: ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
oraz ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych.

W celu zapewnienia dostępności Urząd podejmuje działania prawne, organizacyjne i fi-
nansowe, zmierzające do niwelowania barier powodujących nierówności i wykluczenie. 
Podejmowane są kroki prowadzące do zapewnienia niezależności i samodzielności osobom 
ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług. 

Na mocy porozumienia zawartego w listopadzie 2020 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Główny Urząd Statystyczny w ramach współpracy międzyresortowej realizował 
badanie dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Była 
to forma wsparcia procesu raportowania stanu zapewnienia dostępności przez podmioty 
publiczne. W ramach współpracy przygotowany został elektroniczny formularz raportu 
zamieszczony na Portalu Sprawozdawczym GUS, który służył zbieraniu danych o stanie 
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zapewniania dostępności. Opracowana została lista ponad 100 wskaźników monitorują-
cych realizację Programu Dostępność Plus oraz wskaźników kontekstowych obrazujących 
poziom dostępności w jego poszczególnych obszarach. 

Zgodnie z wymogiem ustawowym Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak pozostałe 
zobowiązane do tego jednostki, był również uczestnikiem tego badania. Do dnia 31 marca 
2021 r. GUS przekazał Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej Raport o stanie zapew-
nienia dostępności. W konsekwencji w tym samym roku MFiPR przygotowało dokument 
Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez 
podmioty publiczne w Polsce według stanu na 1 stycznia 2021 r. 

RADA DOSTĘPNOŚCI 

Rada Dostępności jest to organ opiniodawczo-doradczy w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie i konsultowanie projektów aktów 
prawnych i innych dokumentów oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do 
realizacji działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus. Członkowie Rady inicju-
ją propozycje działań i przedstawiają rekomendacje w zakresie dostępności dla polityk 
publicznych.  

Radę Dostępności tworzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organi-
zacji pożytku publicznego, środowiska naukowego, związkowcy oraz przedsiębiorcy. Wśród 
członków Rady znajdują się eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu dostęp-
ności, a także osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki tej różnorodności wśród członków 
możliwa jest efektywna współpraca i projektowanie rozwiązań uwzględniających różne 
punkty widzenia. Przedstawicielką Głównego Urzędu Statystycznego w Radzie Dostępności 
jest Pani Dominika Rogalińska, Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska. 
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Dzięki członkostwu w Radzie Dostępności, koordynującej działania zmierzające do zapew-
nienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej osobom ze 
szczególnymi potrzebami, statystyka publiczna w coraz większym stopniu może odpowiadać 
na potrzeby użytkowników w tym zakresie. W 2021 r. w ramach współpracy z MFiPR GUS 
przeprowadził Badanie stanu zapewnienia dostępności przez podmioty publiczne osobom 
ze szczególnymi potrzebami, które pozwoliło m.in. ocenić początkowy stopień wdrożenia 
zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególny-
mi potrzebami. Wyniki opracowane na poziomie krajowym oraz regionalnym umożliwiły 
przybliżenie statystycznego obrazu stanu dostępności w przestrzeni publicznej. Pozwoliły 
też sformułować wnioski i rekomendacje dla dalszych działań, co będzie miało kluczowe 
znaczenie dla poprawy stanu dostępności podmiotów publicznych w przyszłości.

Dominika Rogalińska
Dyrektor Departamentu 

Badań Przestrzennych i Środowiska
Członek Rady Dostępności 

DZIAŁANIA W RAMACH DOSTĘPNOŚCI

Statystyka publiczna traktuje kwestię dostępności jako jedno ze swoich priorytetowych 
działań w środowisku pracy, jak również w kontaktach z interesariuszami. Nadzór nad 
zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w GUS i urzędach sta-
tystycznych sprawują Koordynatorzy do spraw dostępności. W GUS do wsparcia prac 
koordynatora zostały wyznaczone osoby wspomagające z zakresu dostępności archi-
tektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. W celu skontaktowania się 
z Koordynatorem do spraw dostępności w GUS należy kierować korespondencję na adres: 
dostepnosc_GUS@stat.gov.pl. 
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Zadaniem koordynatora w ramach działań ustawowych jest ocena i wprowadzanie zmian 
prowadzących do poprawy dostępności podmiotu publicznego dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. W związku z powyższym od 2021 r. w GUS obowiązuje dokument: Plan dzia-
łania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Głównym Urzędzie Statystycznym na lata 2021–2025. Jednostki służb statystyki publicznej 
także opracowały podobne plany działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.

W listopadzie 2021 r. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została przekazana 
informacja o działaniach podjętych przez Główny Urząd Statystyczny na rzecz zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pełen opis udogodnień architektonicz-
nych, informacyjno-komunikacyjnych oraz cyfrowych dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami znajduje się w Deklaracji Dostępności GUS zamieszczonej w 
Biuletynie Informacji Publicznej. Przekazane przez GUS informacje wykorzystane zostaną 
do przygotowania sprawozdania z realizacji Programu za 2021 r., jak i do stworzenia w przy-
szłości tzw. „mapy dostępności”, czyli katalogu miejsc, w których osoby ze szczególnymi 
potrzebami mogą oczekiwać ułatwień dostępu, pozwalających na samodzielne i niezależne 
korzystanie z dóbr i usług publicznych.

W Biuletynie Informacji Publicznej GUS zamieszczone zostały formularze wniosków 
o zapewnienie dostępności. Osoba ze szczególnymi potrzebami może w ten sposób 
skontaktować się z urzędem i wnioskować o zapewnienie dostępności architektonicznej, 
informacyjno-komunikacyjnej bądź cyfrowej.
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Plan działania zawiera czynności i planowane do 
podjęcia kroki niezbędne do zapewnienia dostępno-
ści architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, 
cyfrowej oraz dostępności publikacji.

Plakat Plan działania na rzecz dostępności w GUS 

Plakat Webinar Program Dostępność Plus  
Działalność Koordynatora 

Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepeł-
nosprawnych odbyły się 5 maja 2021 r. Departament 
Edukacji i Komunikacji we współpracy z Minister-
stwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował 
webinarium: „Program Dostępność Plus – główne za-
łożenia. Działalność koordynatora ds. dostępności”.
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Główny Urząd Statystyczny wdraża rozwiązania, których celem jest zapewnienie dostęp-
ności architektonicznej budynków i otoczenia Urzędu. Wejście do gmachu Urzędu jest 
wyraźnie oznakowane. Schody znajdujące się w holu głównym, z którego przechodzi się do 
kolejnych części budynku, są wyposażone w platformę schodową. Windy są wyposażone 
w informację głosową oraz oznakowania dla osób niewidomych. Ich szerokość umożliwia 
przemieszczanie się osobom na wózkach. Centralna Biblioteka Statystyczna posiada an-
typoślizgową podłogę, a także wejścia i korytarze o szerokości umożliwiającej poruszanie 
się osobom na wózkach. Przed budynkiem GUS wyznaczone są miejsca parkingowe dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników danych, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
zapewnia Centralne Informatorium Statystyczne. Informatorium znajduje się na poziomie 
parteru budynku i jest podzielone na trzy strefy (szybkiej obsługi klienta, pracy i cichej 
obsługi klienta oraz komputerowo-konferencyjną). Szerokość drzwi wejściowych została 
dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. W pomieszczeniu wyodręb-
niono stanowiska komputerowe dla klientów. Czytelnia i Informatorium znajdują się na 
tym samym poziomie. Są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Czytelnia 
wyposażona jest w biurka i komputery dostępne dla osób na wózkach oraz antypoślizgo-
wą podłogę. W sąsiedztwie czytelni i Informatorium znajduje się toaleta przystosowana 
dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku GUS i wszystkich pomieszczeń, w których 
odbywa się obsługa klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dbano, by stanowiska 
spisowe miały swobodny dostęp architektoniczny i komunikacyjny oraz były zlokalizowane 
na parterze budynków.
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Dostępność architektoniczna w budynku GUS. 
Oznakowana winda

Dostępność architektoniczna w budynku GUS. 
Platforma dla wózków inwalidzkich

Kontrastowe oznakowanie schodów 
w budynku US Warszawa
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DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACJA  

Informatorium GUS zapewnia dostępność informacyjno-komunikacyjną w formie kontaktu 
telefonicznego poprzez Infolinię Statystyczną. Dyżury na Infolinii pełnione są przez pracow-
ników GUS i 16 urzędów statystycznych. Urząd zapewnia  kontakt w formie elektronicznej 
za pomocą Formularza Zamawiania Danych i opcji Pytanie do GUS. Korespondencję można 
wysyłać poprzez e-puap i pocztą tradycyjną. Odpowiedzi do użytkowników kierowane są 
z wykorzystaniem ww. środków. 

Osobom uprawnionym zapewniona jest osobista pomoc tłumacza języka migowe-
go. Zainteresowani zgłaszają taki zamiar na co najmniej 3 dni robocze przed dniem 
skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) na adres mailowy: 
sekretariat-DK@stat.gov.pl lub telefonicznie: 22 608 31 12 w sekretariacie Departamentu 
Edukacji i Komunikacji. Urząd zapewnia obsługę osoby z niepełnosprawnościami w wyzna-
czonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe, wyznaczy inny dogodny termin. 

Informacja o sposobie obsługi osób trwale lub okresowo doświadczających trudności 
w komunikowaniu się zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie In-
formacji Publicznej. Wśród informacji dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć 
również kontakty telefoniczne i mailowe do pracowników urzędów statystycznych, do 
których należy kierować zapotrzebowanie w zakresie obsługi osób trwale lub okresowo 
doświadczających trudności w komunikowaniu się. 

W celu poprawy komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami Departament Edukacji 
i Komunikacji przygotował na podstawie art. 6 pkt 3 lit. c ustawy o zapewnieniu dostęp-
ności osobom ze szczególnymi potrzebami podstawową informację o Głównym Urzędzie 
Statystycznym i jego zasobach w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Informacja 
zamieszczona jest na stronie Portalu Informacyjnego GUS w zakładce Kontakt.

Podczas trwania NSP 2021 dołożono wszelkich starań, by ułatwić obywatelom dostęp do 
informacji. Organizowane były Noce Spisowe i przedłużane godziny pracy urzędów oraz 
ich oddziałów. Wszystko w celu udostępnienia stanowisk do samospisu – w tym pomocy 
pracownika dla respondentów. 
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W ramach działań popularyzujących i komunikacyjnych wykorzystano dostępne kanały 
promocji i komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Opracowane zostały ulotki 
dla osób niedowidzących i posługujących się alfabetem Braille’a. Przygotowane zostały 
spoty telewizyjne z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na język migowy. Materiały 
publikowane były w mediach społecznościowych i na stronie internetowej GUS. Udostęp-
niony został film instruktażowy z audiodeskrypcją, napisami i z tłumaczeniem na język 
migowy, a także materiał promocyjny wyprodukowany we współpracy US Bydgoszcz z TVP 
w ramach serii „Liczymy się dla Polski”. W ramach działań popularyzacyjnych NSP 2021 
służby statystyki publicznej wysłały pisma informacyjne do organizacji i zrzeszeń osób ze 
szczególnymi potrzebami zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Portal Informacyjny i Biuletyn Informacji Publicznej GUS zostały tak zaprojektowane, 
by były dostępne dla najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej techno-
logii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Obsługa jest możliwa zarówno przy 
pomocy klawiatury, jak i myszki. Przy umieszczaniu plików na stronie podawany jest ich 
format oraz wielkość. Serwisy posiadają ułatwienia umożliwiające poruszanie się po 
stronie osobom używającym czytniki tekstowe. Strona internetowa BIP GUS jest wyposa-
żona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Możliwa 
jest zmiana wielkości czcionki przeglądanych tekstów, a także zmiana kontrastu stro-
ny. Serwis jest pozbawiony skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt 
z technologiami asystującymi, takimi jak programy czytające, systemem lub aplikacjami 
użytkowników. Informacja o zakresie działalności GUS jest dostępna w postaci tekstu 
odczytywanego maszynowo.

W 2021 r. w ramach projektu Wrota Statystyki rozpoczęto prace zmierzające do moder-
nizacji istniejącego Portalu Informacyjnego GUS i dostosowania go do pełnej zgodności 
z wymogami WCAG 2.1. Zapewnienie dostępności serwisów jest pracą ciągłą, wymagającą 
dużej świadomości administratorów, redaktorów i osób przygotowujących materiały prze-
znaczone do zamieszczenia na Portalu Informacyjnym GUS i BIP GUS.
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Departament Opracowań Statystycznych GUS przygotował i wprowadził zmiany Polityki Pu-
blikacyjnej statystyki publicznej uwzględniające zasadne i możliwe do wdrożenia elementy 
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, szczególnie 
w zakresie dostępności cyfrowej. W listopadzie 2021 r. powołano Zespół ds. modernizacji 
polityki publikacyjnej, który miał opracować zalecenia dotyczące zwiększenia dostępności 
cyfrowej publikacji i opracowań udostępnianych przez statystykę publiczną. Opracowano 
nowe wzory informacji sygnalnej, z uwzględnieniem zasad dostępności cyfrowej, a także 
zamieszczono wytyczne dotyczące tworzenia dostępnych cyfrowo plików.

Strona spisu powszechnego spis.gov.pl została zaprojektowana z uwzględnieniem zasad 
dostępności cyfrowej, tak aby mogli z niej skorzystać użytkownicy niezależnie od używanej 
technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Strona zawiera materiały graficzne 
opatrzone tekstami alternatywnymi. Niektóre elementy strony konsultowano z przedstawi-
cielem Polskiego Związku Niewidomych oraz twórcami ustawy o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dla użytkowników głuchych 
i niedosłyszących, potrzebujących wsparcia tłumacza migowego, utworzono specjalną 
stronę związaną ze spisem powszechnym pjm.spis.gov.pl, na której umieszczono wszystkie 
pytania z aplikacji spisowej, przetłumaczone na polski język migowy. W kolejnych miesią-
cach spisu następowały aktualizacje stron o dodatkowe funkcjonalności, tj.: przekierowanie 
do wideo czatu, przekierowanie do formularza zamawiania kontaktu z rachmistrzem spi-
sowym posługującym się PJM, a także uzupełnienia o filmy informacyjne dotyczące wideo 
czatu oraz kontaktu z rachmistrzem.
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ARCHITEKTONICZNA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA CYFROWA
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6. CSR-D

CSR-D (skrót od angielskiego corporate social responsibility and disability) odnosi się do 
praw, a także funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami oraz ze 
szczególnymi potrzebami. Działania realizowane w ramach CSR-D mają na celu niwelowa-
nie barier, które utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

Dobre praktyki z zakresu koncepcji CSR-D realizowane są w obszarze ładu organizacyjnego, 
praw człowieka, środowiska pracy oraz inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych. 
Działania skierowane do społeczności lokalnych mają charakter edukacyjny i kulturalny. 
Ich celem jest nawiązywanie współpracy i budowanie pozytywnych relacji z osobami ze 
szczególnymi potrzebami. Współpraca na tym polu przyczynia się do integracji opartej na 
empatii i otwartości. 

22 września 2021 r. odbyła się konferencja naukowa poświęcona osobom starszym pt. Nie-
samodzielna starość. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Rządową Radę Ludnościową, 
Wojewodę Podlaskiego, Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymsto-
ku. Konferencja była skierowana do przedstawicieli instytucji zajmujących się osobami 
starszymi, organizacji skupiających osoby starsze, jednostek samorządu terytorialnego, 
świata nauki, jak również mediów i wszystkich tych, którym nieobcy jest temat przewodni 
tego przedsięwzięcia. Podczas konferencji zaprezentowane zostały kwestie dotyczące 
sytuacji osób starszych w Polsce, medycznego i społecznego aspektu pacjenta geriatrycz-
nego, wzajemnej zależności jako postulowanego modelu późnej starości, opieki, pomocy 
i wsparcia osób w wieku sędziwym oraz wyzwań stojących przed jednostkami samorządu 
terytorialnego wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.

Analizy statystyczne
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Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r.
W 2022 r. ukazała się publikacja

pt. Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r.
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Plakat konferencji pt. Niesamodzielna starość

Uczestnicy Konferencji. Podczas obrad zostały 
 poruszone m.in. zagadnienia dotyczące zachodzących 

zmian demograficznych oraz terytorialnego 
zróżnicowania jakości życia osób w sędziwym wieku
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SPRAWY PRACOWNICZE 

W roku 2021 była rozbudowywana i na bieżąco aktualizowana witryna poświęcona pro-
blematyce niepełnosprawności. Witryna znajduje się na Portalu Korporacyjnym Intranet, 
na stronie dedykowanej społecznej odpowiedzialności GUS. Dostęp do niej mają wszyscy 
pracownicy zatrudnieni w statystyce publicznej. 

Urzędy realizują staże i praktyki, które mają na celu wsparcie osób z niepełnosprawno-
ściami na rynku pracy. 

Ulotka Prawa i przywileje osób
z niepełnosprawnościami w GUS została opracowana 

przez pracowników GUS
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W 2021 r. GUS kontynuował wewnętrzny Projekt działań w celu zwiększenia zatrudnienia 
w GUS osób niepełnosprawnych. W ramach tego działania Departament Edukacji i Komuni-
kacji we współpracy z Biurem Organizacji i Kadr oraz Biurem Administracyjno-Budżetowym 
zaktualizował ulotkę Prawa i przywileje osób z niepełnosprawnościami w GUS, która zawiera 
informacje skierowane do pracowników Urzędu posiadających orzeczenie o niepełnospraw-
ności oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy w GUS. Ulotka została przygotowana 
również w tekście łatwym do zrozumienia i czytania. Udostępniono ją w Biuletynie Infor-
macji Publicznej GUS oraz na Portalu Korporacyjnym Urzędu. 

Ze względu na sytuację pandemiczną, w 2021 r. wszystkie nabory w GUS były realizowane 
w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Dodatkowo kandydaci 
mogli aplikować poprzez złożenie dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicz-
nej. Efektem działań podejmowanych przez GUS jest rosnąca na przestrzeni lat liczba 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnionych w Urzędzie lub aplikujących na 
stanowiska pracy. 

Liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności pracujących lub aplikujących na stanowiska 
pracy w GUS. Dane za lata 2018–2021

Stan na dzień
Liczba osób

zatrudnionych w GUS aplikujących do pracy w GUS

31.12.2018 r. 27 18

31.12.2019 r. 25 34

31.12.2020 r. 31 62

31.12.2021 r. 36 57
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ZESPÓŁ DO SPRAW STATYSTYKI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Międzyresortowy Zespół do Spraw Statystyki Niepełnosprawności został powołany 
w 2018 r. z inicjatywy Prezesa GUS. Skład zespołu został ustalony w porozumieniu z Ministrem 
Finansów, Ministrem Inwestycji i Rozwoju, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Rolnictwa i Wsi, 
Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem 
Zdrowia, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesem Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. 

Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym przy Prezesie Głównego Urzędu Staty-
stycznego o charakterze stałym. Celem prac zespołu jest wsparcie rozwoju statystyki 
niepełnosprawności, w tym opracowanie kierunków rozwoju działań zmierzających do 
pozyskania zasobów informacyjnych potrzebnych do prowadzenia przez statystykę pu-
bliczną badań dotyczących statystyki niepełnosprawności. Rolę przewodniczącej zespołu 
pełni Pani Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Urząd 
Statystyczny w Krakowie rokrocznie przygotowuje ogólnopolską informację sygnalną 
o osobach niepełnosprawnych w Polsce pt.: Osoby niepełnosprawne. 

Zespół do spraw statystyki niepełnosprawności realizuje swoje zadania poprzez:

� zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi niepełnosprawności, aktualnie obowią-
zującymi w polskim systemie prawnym oraz z wymaganiami Eurostatu obejmującymi 
rozwiązania metodologiczne oraz zakres i terminy dostarczania statystyk dotyczących 
niepełnosprawności;

� inwentaryzację dostępnych i potencjalnych źródeł danych oraz posiadanych zasobów 
informacyjnych z zakresu statystki niepełnosprawności;

� przygotowanie propozycji założeń metodycznych oraz zakresu badań w obszarze staty-
styki niepełnosprawności;
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� współpracę z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Głównego Urzędu Statystycz-
nego, Urzędu Statystycznego w Krakowie, ministerstw, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także z innymi właściwymi instytucjami, 
w celu integracji danych dotyczących niepełnosprawności pochodzących ze źródeł 
administracyjnych i badań statystycznych.

Statystyka publiczna upowszechnia informacje 
i publikacje z zakresu niepełnosprawności.  

W 2021 r. opublikowana została informacja sygnalna 
pt. Osoby niepełnosprawne w 2020 r.

Osoby niepełnosprawne w 2020 r. 
 

W końcu 20 iększość osób niepełno
pracujących w średnich i dużych 

przedsiębiorstwach była zatrudniona
Więcej niż połowa osób 

niepełnosprawnych pracowała 
ziałalność w zakresie usług 

ziałalność wspierająca (
rzetwórstwo przemysłowe (

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
r. w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało 3

osób niepełnosprawnych , głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działal-
ności wspierające %), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (
oraz działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodaro-
waniem terenów zieleni ( %). Co czwarta osoba niepełnosprawna pracowała w przetwór-

przemysłowym opiece zdrowotnej pracowało % osób niepełnospraw-

Wykres 1. Struktura pracujących osób niepełnosprawnych według sekcji PKD w 20

tys. osób niepełnosprawnych było zarejestrowanych w powia-
towych urzędach pracy, w tym 1 % osób miało prawo do zasiłku. W porównaniu z 2019 r. 
liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych zmniejszyła się o 3,1%, a liczba tych osób

prawem do zasiłku – W badanej grupie osób bezrobotnych przeważali mężczyźni 

Osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (

W końcu 2020 r. pracujący 
niepełnosprawn
3,5% ogólnej liczby pracują-
cych w głównym miejscu 
pracy w średnich i dużych 
przedsiębiorstwach

Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca (N)
Przetwórstwo przemysłowe (C)

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)

Handel, naprawa pojazdów samochodowych

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O)

Pozostała działalność

Spadek liczby pracujących osób nie-
pełnosprawnych w średnich i dużych 
przedsiębiorstwach w porównaniu 
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Praktyki zrealizowane w środowisku statystyki publicznej są ściśle związane z wytycznymi 
międzynarodowej normy ISO 26000. Zgodnie z określoną w niej definicją, CSR to odpowie-
dzialność organizacji za skutki jej działalności oraz wpływ, jaki wywiera na społeczeństwo 
i środowisko. Norma ISO 26000 wyszczególnia 7 kluczowych obszarów, które odnoszą się 
do praw człowieka, środowiska pracy, środowiska naturalnego oraz relacji organizacji 
z interesariuszami i społecznością lokalną. Wytyczne normy pozwalają na planowanie  
i realizację praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Uwzględniają zasady 
etyki i skupiają się na dobrobycie społeczeństwa. 

ŁAD ORGANIZACYJNY I

W ramach ładu organizacyjnego statystyka publiczna koncentrowała się na wdrażaniu 
regulacji pracy zdalnej i hybrydowej w warunkach pandemii. Dużą uwagę poświęcono 
kwestiom z zakresu work-life balance. Ponadto GUS i urzędy statystyczne miały na uwa-
dze kwestie bezpieczeństwa pracowników i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby 
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej dalej COVID-19. Praktyki z zakresu ładu 
organizacyjnego to również procedury dotyczące przeciwdziałania mobbingowi. W ramach 
ładu organizacyjnego pojawiały się także praktyki poprawiające komunikację pomiędzy 
pracownikami statystyki publicznej.

PRAWA CZŁOWIEKA II

Działania w tym obszarze dotyczyły głównie wydarzeń, które miały na celu dbałość o zdrowie 
pracowników i dostęp do rzetelnej informacji. Kwestie zdrowotne i możliwość dostępu do 
bezpłatnych badań stanowią jeden z najważniejszych aspektów działalności społecznie 

7. Praktyki realizowane przez pracowników statystyki publicznej w 2021 r. 
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odpowiedzialnej w statystyce publicznej. GUS i niektóre urzędy statystyczne organizowały 
dla swoich pracowników bezpłatne badania mammograficzne, a także akcje krwiodawstwa. 
W tym obszarze znajduje się także aktywność pracowników statystyki publicznej polegająca 
na wspieraniu kampanii społecznych. 

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY III

Praktyki z zakresu pracy dotyczyły kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 
statystyki publicznej w dobie pandemii. Wśród działań w tym obszarze wymienić można 
wytyczne i zalecenia, które obowiązywały pracowników i interesariuszy podczas pracy  
w trybie stacjonarnym i hybrydowym. Pracownicy otrzymywali środki ochrony osobistej. 
W obszarze praktyk z zakresu pracy znalazły się działania edukacyjne oraz integrujące 
pracowników. 

ŚRODOWISKO IV

Dbałość o kwestie środowiskowe to jeden z ważnych obszarów działalności społecznie 
odpowiedzialnej w statystyce publicznej. GUS kontynuował prace termomodernizacyjne 
gmachu Urzędu, a także organizował zbiórkę baterii wśród swoich pracowników. W ramach 
praktyk z obszaru środowiska realizowane były działania edukacyjne. Ważną rolę odegrała 
współpraca międzyinstytucjonalna i międzyresortowa o charakterze edukacyjnym w formie 
webinariów skierowanych do wszystkich pracowników statystyki.

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE V

W ramach uczciwych praktyk operacyjnych GUS kontynuował współpracę międzyresortową 
dotyczącą celów zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele GUS i urzędów statystycznych 
uczestniczyli w pracach zespołów, które dotyczyły potrzeb określonych grup lokalnych 
oraz kwestii środowiskowych. To również procedury i szkolenia z zakresu przeciwdziałania 
korupcji.
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ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE VI 

Praktyki z tego obszaru koncentrowały się na zasadach udostępniania danych, które obo-
wiązują w GUS. To również działania, które dotyczą obsługi klienta. Ponadto w tym obszarze 
znalazły się również praktyki, które gwarantowały bezpieczeństwo danych uczestników 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Prace spisowe przebiegały  
w atmosferze przejrzystości, a przygotowania do badania były szeroko konsultowane. 
Dużą wagę przywiązywano do zagadnienia dostępności podczas realizacji badania ogólno 
krajowego.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE VII
 
W 2021 r. jednostki służb statystyki publicznej zrealizowały około 700 różnorodnych ini-
cjatyw z zakresu CSR. Największy udział, bo przekraczający 300 akcji i wydarzeń, miały te 
należące do obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Praktyki 
z tego obszaru dotyczyły współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się 
wsparciem potrzebujących. Kontynuowane były działania polegające na zbiórkach i akcjach 
charytatywnych. Pracownicy statystyki publicznej włączali się w wydarzenia sportowe 
o charakterze dobroczynnym. 

7.1. Ład organizacyjny 

Ład organizacyjny w statystyce publicznej 

RÓWNE TRAKTOWANIE 

W każdym ogłoszeniu o naborze do służby cywilnej ukazującym się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego jest zamieszczana klauzula równościowa  
o treści: Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą 
uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksu-
alną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Klauzula jest rekomendowana 



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

41

przez Pełnomocnika ds. Równego Traktowania i Szefa Służby Cywilnej. Ogłaszając nabór do 
służby cywilnej GUS zamieszcza stosowny zapis w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach 
pracy, zachęcający osoby niepełnosprawne do składania ofert pracy.

DZIAŁANIA NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI

W celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w siedzibie  
US Katowice oraz Oddziałach znajdują się krzesła transportowe do ewakuacji osób. Urząd 
posiada pętle indukcyjne w celu lepszej komunikacji z osobami z dysfunkcją słuchu.  
W pomieszczeniu Informatorium znajduje się urządzenie lektorskie.

Urzędy statystyczne m.in. w Łodzi, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, War-
szawie wzięły udział w projekcie Procedury bez Barier. Realizacja jego założeń pozwoli 
w przyszłości zwiększyć i usprawnić dostępność usług publicznych oraz jakość obsługi 
osób ze szczególnymi potrzebami. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do stabilnego 
zatrudnienia w administracji publicznej osobom z niepełnosprawnościami i szczególnymi 
potrzebami, przyspieszenie procesu podnoszenia standardów obsługi klienta w obszarze 
dostępności. W związku z przystąpieniem do projektu US w Warszawie, Zarządzeniem 
Dyrektora Urzędu powołano Zespół do spraw realizacji Projektu Procedury Bez Barier 
– komponent Obsługa Klienta, który miał m.in. za zadanie opracowanie wewnętrznych 
aktów prawnych, w tym procedur określających terminy, tryb i zasady pracy Zespołu.

E-BIURO

Statystyka publiczna korzysta z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami. 
Gwarantuje to sprawny i szybki obieg dokumentów w jednostce, a także poprawia ja-
kość komunikacji pomiędzy urzędami i jednostkami służb statystyki publicznej. System 
przyczynia się także do ograniczania drukowania dokumentów, co ma korzystny wpływ 
na środowisko naturalne. Praca zdalna i hybrydowa były możliwe m.in. dzięki pełnemu 
wykorzystaniu funkcji systemu e-Biuro, co pozwoliło na obieg w postaci elektronicznej 
wniosków pracowniczych, pism, opinii, zarządzeń.
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WSPARCIE PRACOWNIKÓW. WORK-LIFE BALANCE

Departament Edukacji i Komunikacji GUS we wrześniu 2021 r. przygotował i udostępnił 
pracownikom ankietę, która miała na celu zbadanie efektywności działań work-life balance 
podejmowanych w GUS. Ankieta pozwoliła na wyrażenie przez pracowników opinii i ocze-
kiwań w zakresie praktyk work-life balance. Ankieta zawierała listę praktyk stosowanych 
w GUS. Każdy pracownik mógł oddać tylko jeden głos na jedną praktykę. Najpopularniej-
sze i najefektywniejsze działania zostały zgłoszone do Konkursu Szefa Służby Cywilnej na 
najlepsze praktyki work-life balance w służbie cywilnej. Celem konkursu było promowanie 
tego typu praktyk w jednostkach administracji publicznej, a także wyróżnienie urzędów, 
które je stosują. 

US Kraków od lat przywiązuje dużą wagę do komfortowych i bezpiecznych warunków 
w miejscu pracy. Urząd zintensyfikował stosowanie narzędzi work-life balance m.in. przez 
wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy. Urząd utworzył także dla pracowni-
ków elektroniczny moduł „wprowadzania godzin pracy i realizowanych zadań”, w którym 
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pracownicy (każdy na swoim profilu) mają możliwość rejestracji godziny rozpoczęcia 
i zakończenia pracy, jak również wprowadzania raportów z wykonywanych czynności. 

W 2021 r. US Kielce wprowadził w soboty pracujące, kiedy trudno zapewnić opiekę dzie-
ciom, możliwość zabrania dzieci do pracy. Na miejscu dzieci otrzymują opiekę i są dla nich 
organizowane dodatkowe zajęcia. Dzięki temu rodzice mogą wykonywać swoje obowiązki 
zawodowe. Powyższa praktyka znalazła się na liście finalistów Konkursu organizowanego 
przez Szefa Służby Cywilnej na najlepszą praktykę work-life balance w Polsce.

US Zielona Góra kontynuował akcję „Nie samą pracą (i pandemią) statystyk żyje”. Pracownicy 
dzielili się swoimi drobnymi aktywnościami, które nie były związane z pracą i pandemią, 
ale były źródłem pozytywnych emocji. Na bieżąco tworzył kreatywną przestrzeń, w której 
dzielił się pozytywnymi i kreatywnymi działaniami, a nadesłane aktywności publikowane 
były w Koniunkturalnym Informatorze Statystycznym w intranecie.

Dyplom dla US Kielce, finalisty Konkursu na najlepsze 
praktyki work-life balance w służbie cywilnej
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„Nie samą pracą i pandemią statystyk żyje”
US Zielona Góra 
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PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI. DYSCYPLINA PRACY
 
GUS i urzędy statystyczne posiadają opracowaną procedurę antydyskryminacyjną i anty-
mobbingową. Dzięki temu nowi pracownicy mają wiedzę, które zachowania w środowisku 
pracy są uznawane za niewłaściwe i nie są akceptowalne. Ponadto wiedzą, w jaki sposób 
należy reagować i jakie kroki trzeba podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanej. 
Zagadnienia prezentowane są podczas służby przygotowawczej oraz okresowo przypo-
minane pracownikom w ramach szkoleń z tego zakresu. Praktyka wpływa korzystnie na 
budowanie bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy, a także buduje zaufanie pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą.

W drodze zarządzenia Dyrektora Generalnego w GUS działa Komisja Dyscyplinarna. Za-
daniem Komisji jest rozpatrywanie spraw o orzekanie kar dyscyplinarnych za naruszenie 
obowiązków członka korpusu służby cywilnej wobec zatrudnionych urzędników i pracow-
ników służby cywilnej.

US Białystok posiada opracowaną „Procedurę antydyskryminacyjną i antymobbingową”. 
Postanowienia w niej zawarte przedstawiane są nowo przyjętym pracownikom podczas 
służby przygotowawczej oraz okresowo przypominane w ramach szkoleń z tego zakresu. 
Pracownicy US Lublin wzięli udział w szkoleniu on-line pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi 
i dyskryminacji”.

Ład organizacyjny a pandemia COVID-19

BEZPIECZEŃSTWO I INFORMOWANIE

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią restrykcje spowodowały zmiany w ładzie organiza-
cyjnym GUS, urzędów statystycznych oraz jednostek obsługi statystyki publicznej. Kwestie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz sposób wykonywania obowiązków zawodowych 
zostały określone w dokumentach o charakterze procedur, wytycznych i zasad. Obowią-
zywały one wszystkich pracowników oraz interesariuszy przebywających w budynkach 
urzędów. Pracownicy zostali poinformowani o zmianach za pomocą narzędzi komunikacji 
wewnętrznej. 
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Wszystkie dokumenty z zakresu bezpieczeństwa i organizacji pracy były zamieszczane,  
a także na bieżąco aktualizowane, na portalu informacyjnym Intranet na witrynie Dyrektora 
Generalnego oraz zakładce poświęconej działalności BHP. 

Funkcję edukacyjno-informacyjną pełniła na portalu korporacyjnym zakładka „COVID-19”, 
która zawierała rzetelne informacje na temat aktualnych obostrzeń i regulacji związanych 
z pandemią. Publikowane tam materiały dotyczyły środowiska pracy GUS, jak i regulacji 
wprowadzanych przez władze państwowe na szczeblu krajowym. Witryna poświęcona ak-
tualnościom związanym z pandemią została uruchomiona 29 czerwca 2020 r. i prowadzona 
w 2021 r.

Zmiany w zarządzaniu i ładzie organizacyjnym wprowadziły także urzędy statystyczne.

US Białymstok dbał o upowszechnienie wśród pracowników informacji dotyczących zasad 
bezpiecznej pracy w warunkach pandemii COVID-19. W Urzędzie obowiązywały odpowiednie 
zabezpieczenia oraz środki ochrony w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. 
Pracownicy, w tym ankieterzy, otrzymywali wyposażenie w postaci środków ochrony indywi-
dualnej. W budynku urzędu były dostępne inne środki, tj.: płyny do dezynfekcji powierzchni, 
ekranów i klawiatury według potrzeb.

PRACA ZDALNA
 
Ochrona zdrowia pracowników i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa stały się kwe-
stiami priorytetowymi w organizacji pracy począwszy od 2020 r. W 2021 r. w dalszym ciągu 
obowiązywała „Procedura wykonywania pracy zdalnej w GUS oraz w jednostkach służb 
statystyki publicznej”. Obowiązywały również wytyczne Dyrektora Generalnego GUS dla 
pracowników GUS w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 w zakresie organizacji pracy. Dokument dotyczył 
organizacji pracy w komórkach, gdzie charakter wykonywanych obowiązków nie pozwalał 
pracownikom na pracę zdalną. W rezultacie zdecydowana większość pracowników GUS 
w 2021 r. wykonywała pracę w formie zdalnej lub była skierowana na dyżury domowe. Okładka broszury GUS na temat pracy zdalnej
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Akcja „Home Office” polegała na wymianie doświadczeń  
i refleksji pracowników na temat pracy zdalnej. 

Osoby chętne mogły przesyłać fotografie swoich 
domowych biur, a także podzielić się refleksjami 

na temat pracy zdalnej.
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W 2021 r. wydano „Zasady pracy zdalnej w Głównym Urzędzie Statystycznym 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii’’. Dokument 
definiuje pracę zdalną, określa polecenie pracy zdalnej, miejsce wykonywania pracy zdalnej, 
narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej, obowiązki pracownika i czas pracy. 
Zasady dotyczyły również kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej oraz prawidłowego 
ewidencjonowania czasu pracy w formie zdalnej. 

Zasady wewnętrzne obowiązujące w GUS zostały przygotowane w oparciu o regulacje 
ustawowe. Określone zostały środki komunikacji elektronicznej oraz forma pracy zdalnej 
i hybrydowej. Wprowadzone zostały podpisy elektroniczne dla kierowników komórek 
organizacyjnych, co korzystnie wpłynęło na sprawniejsze funkcjonowanie Urzędu. Z papie-
rowej na elektroniczną została zmieniona również forma obiegu dokumentacji kadrowej, 
tj. wnioski kadrowe, wnioski urlopowe, pisma pracownicze, wnioski o nabór, opisy stano-
wisk, pierwsza ocena w służbie cywilnej. Przy użyciu komunikacji zdalnej prowadzone były 
również rekrutacje na wolne stanowiska w GUS, odbywały się staże, praktyki studenckie 
i absolwenckie oraz wolontariaty.  

W związku z utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością 
pracy zdalnej pracownicy jednostek służb statystyki publicznej otrzymali „Przewod-
nik po telepracy w podmiocie publicznym. Zdalny dostęp i bezpieczeństwo używania 
prywatnych urządzeń (BYOD) – NSC 800-46”. Przewodnik został udostępniony przez 
Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, opracowany w Departamencie Cy-
berbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewodnik miał na celu 
ułatwienie bieżącej pracy oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów związanych  
z bezpieczeństwem informacji. 

BHP I ERGONOMIA PRACY

Pracownicy otrzymywali wsparcie w organizacji pracy własnej w zdalnej formu-
le. Jedną z nich była Broszura o pracy zdalnej, przygotowana przez Służbę BHP 
w GUS we współpracy z Departamentem Edukacji i Komunikacji. Broszura zawiera 
wskazówki dotyczące: organizacji pracy zdalnej w warunkach przestrzeni domowej; 
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odpowiedniej organizacji czasu pracy i wypoczynku; sposobów na relaks po pracy oraz 
przykłady ćwiczeń. Działaniem bez precedensu był zakup ponad 500 sztuk laptopów oraz 
innego sprzętu elektronicznego wspomagającego pracę zdalną, jak: głośniki, słuchawki, 
kamery i przekazanie go pracownikom urzędu w celu wykonywania pracy zdalnej.

W US Gdańsk Dzień Służby BHP był inspiracją do poinformowania pracowników Urzędu  
o tym święcie i do wyrażenia podziękowań dla służb bhp.

US Kraków popularyzował wśród pracowników ergonomię pracy przy komputerze na 
przykład przez rozpowszechnianie nagrania, materiałów szkoleniowych oraz ćwiczeń wska-
zanych dla osób pracujących przy komputerze.

W US Warszawa pracownicy brali udział w bieżących pracach Komisji ds. BHP. Do zadań ko-
misji należy m.in. realizacja przeglądu warunków pracy. W ramach działań zapobiegawczych 
wirusowi SARS-CoV-2 zakupiono 6 sztuk termometrów bezkontaktowych. Rozwieszono pla-
katy informujące o możliwości samooceny stanu zdrowia przez pracowników. Umieszczono 
je na stałe przy wejściu do siedziby Urzędu oraz siedzib oddziałów.

Szkolenia

Kontynuowano realizację szkoleń w formule on-line, która od połowy marca 2020 r. była 
jedyną możliwą formą działalności szkoleniowej. Dzięki temu pracownicy mieli możliwość 
pogłębiania swojej wiedzy, a także zyskali duże doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi 
on-line w komunikacji. Forma spotkań zdalnych zwiększyła dostępność szkoleń dla pra-
cowników, którzy mogli uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych poza ich miejscem 
zamieszkania bez konieczności organizacji dojazdu czy noclegu. 

W 2021 r. przeprowadzone zostały 2 edycje zdalnej służby przygotowawczej w służbie cywil-
nej, w której łącznie uczestniczyło 60 osób. W ramach służby przygotowawczej zrealizowane 
zostały między innymi tematy dotyczące CSR: „Pracodawca równych szans. Uprawnienia 
pracowników z niepełnosprawnością”, „Działania na rzecz poprawy dostępności” oraz 
„Komunikacja wewnętrzna w statystyce publicznej – rola intranetu, koncepcja CSR, działania 
promocyjne ukierunkowane na pracowników”. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tematy 
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zrealizowano w formie samokształcenia w oparciu o udostępnione materiały szkoleniowe 
z możliwością konsultacji on-line. 

Pracownicy służb statystyki publicznej mogli również uczestniczyć w szkoleniach on-line 
rekomendowanych i organizowanych w ramach szkoleń centralnych. Celem spotkań było 
poszerzanie kompetencji miękkich, a także wzrost świadomości na temat mobbingu, etyki 
i dyskryminacji. W ramach szkoleń pracownicy podnosili swoje kwalifikacje w zarządza-
niu zespołem, a także w zakresie bezpieczeństwa informacji w statystyce publicznej oraz 
przepisów RODO. Treści były dostosowane do potrzeb grup pracowników wynikających  
z pełnionych obowiązków. 

Dzień Statystyki Polskiej i Europejski Dzień Statystyki

Dzień Statystyki Polskiej został ustanowiony przez Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. 
Przypada na 9 marca i upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich spis powszechny przepro-
wadzony w 1798 r. W 2021 r. przypadał jubileusz stulecia pierwszego spisu powszechnego  
w odrodzonej Rzeczypospolitej. 13 maja 1921 r. Sejm Ustawodawczy RP wyznaczył datę 

Krzyżówki dla pracowników w Dzień Statystyki Polskiej
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pierwszego powszechnego spisu ludności w II Rzeczypospolitej na 30 września 1921 r.  
Na tę okoliczność pracownikom jednostek służb statystyki publicznej zostały przekazane 
życzenia od Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego. Przygotowana została info-
grafika i edukacyjny film animowany skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Ponadto 
pracownicy mogli wziąć udział w szeregu quizów o tematyce statystycznej.

Szczęśliwa „9” to konkurs zorganizowany przez US Łódź, który miał na celu rozwijanie 
wiedzy z zakresu statystyki, zachęcenie użytkowników mediów społecznościowych do 
samodzielnego poszukiwania danych statystycznych, ich analizy i wyciągania wniosków 
oraz wzbudzenie zainteresowania badaniami statystyki publicznej, w tym szczególnie spi-
sami powszechnymi. Zadaniem uczestników konkursu było poprawne rozwiązanie zadania 
konkursowego – krzyżówki – oraz podanie hasła głównego.  

Szczęśliwa „9” Dzień Statystyki Polskiej US Łódź



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

52

20 października obchodzony jest Europejski Dzień Statystyki. Z tej okazji GUS i urzędy 
statystyczne zaprosiły pracowników do udziału w webinarze organizowanym przez Eurostat. 
Departament Edukacji i Komunikacji przygotował z tej okazji film przedstawiający zadania 
Eurostatu, jego rolę w kształtowaniu standardów statystycznych, Europejski Kodeks Praktyk 
Statystycznych i zaangażowanie GUS w prace Eurostatu, udział GUS w badaniach pilotażo-
wych i grantach oraz opracowywaniu danych wykorzystywanych następnie przez Eurostat.

Europejski Dzień Statystyki Krzyżówka US Łódź
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Plakat Europejski Dzień Statystyki 20.10.2021 Webinar 

US Łódź z okazji Europejskiego Dnia Statystyki, wykorzystując media społecznościowe, 
zorganizował konkurs mający na celu zachęcenie mieszkańców województwa łódzkiego 
do zgłębiania powszechnie dostępnej wiedzy o regionie, Polsce i Unii Europejskiej, dzięki 
oficjalnym statystykom w Portalu Informacyjnym GUS. Zadaniem uczestników konkursu 
było poprawne rozwiązanie zadania konkursowego – krzyżówki liczbowej – oraz wyjaśnienie 
znaczenia jej rozwiązania.
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Działalność prozdrowotna

Badania mammograficzne  

Ważnym elementem działań skierowanych do pracowników GUS są spotkania o charakterze 
prozdrowotnym. Z okazji Dnia Kobiet wszystkie pracownice Urzędu mogły wykonać bezpłat-
ne badanie mammograficzne i cytologiczne w dniach od 8 do 12 marca 2021 r. W ramach 
akcji „Tydzień badań profilaktycznych dla kobiet” na parkingu GUS stacjonował mobilny 
mammobus. Panie w wieku 50–69 lat wykonały bezpłatnie badania mammograficzne, 
a Panie w wieku 25–59 zrobiły badania cytologiczne. Łącznie z akcji skorzystały 73 kobiety 
zatrudnione w GUS, CIS, CBS, ZWS, US Warszawa. Do akcji dołączyły również panie z za-
przyjaźnionych urzędów sąsiadujących z GUS. Celem inicjatywy było zapewnienie łatwego 
dostępu do bezpłatnych badań jak największej ilości zainteresowanych kobiet. 

13 sierpnia 2021 r. w siedzibie US Kraków odbyło się spotkanie w ramach projektu „Badaj 
piersi – dbaj o zdrowie‘’ realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II. Głównym zamierzeniem projektu był wzrost świadomości społecznej w zakresie 
raka piersi i zwiększenie liczby badań mammograficznych w województwie małopolskim. 
W trakcie spotkania przedstawiono film promujący i zachęcający do wykonywania badań 
profilaktycznych. Otrzymane materiały informacyjne i nośniki zawierające krótki instruktaż 
na temat samobadania piersi zostały rozpowszechnione wśród pracowników.

7.2. Prawa człowieka



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

55

Plakat w ramach akcji Tydzień badań profilaktycznych
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Akcje krwiodawstwa

GUS zorganizował po raz szósty akcję krwiodawstwa z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. 
Pracownicy statystyki mogli oddawać krew od godzin porannych 15 czerwca 2021 r. Pomi-
mo utrudnień związanych z pandemią COVID-19 chętnych do wsparcia potrzebujących nie 
brakowało. Informacja o akcji została rozpowszechniona wśród pracowników GUS, CIS, 
ZWS, CBS, US Warszawa i instytucji sąsiadujących. Udział w akcji wzięło 26 osób. Zebrano 
7,5 litra krwi. 

Akcja Krwiodawstwa w GUS 15 czerwca 2021 r.  
Ambulans do poboru krwi

Plakat zapraszający do udziału  
w VI Akcji Krwiodawstwa w GUS
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W 2021 r. trzech pracowników US Opole zasiliło grono Honorowych Dawców Krwi. Wśród 
pracowników US Zielona Góra również są honorowi dawcy krwi. Zostali oni poinformowa-
ni o organizowanej przez Urząd Marszałkowski zbiórce krwi w specjalnie podstawionym 
krwiobusie.

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie 
podczas Akcji Krwiodawstwa

Webinary prozdrowotne

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów zorganizował 
webinar „Praca zdalna, a profilaktyka zdrowego kręgosłupa”. Podczas webinarum omó-
wiono m.in. zasady wykonywania ćwiczeń wpływających na poprawę kondycji kręgosłupa, 
wskazano pomocne produkty ergonomiczne, dzięki którym praca zdalna stanie się mniej 
uciążliwa. 
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Plakat Webinaru 
Praca zdalna, a profilaktyka zdrowego kręgosłupa

Departament Edukacji i Komunikacji wraz z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatolo-
gii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher zorganizował spotkania on-line 
o tematyce: „Osteoporoza i złamania kości – narastający problem zdrowotny” oraz „Ak-
tywność fizyczna – najlepszy sposób zapobiegania złamaniom kości”. Podczas prelekcji 

Plakat Webinaru. 
Osteoporoza i złamania kości – narastający problem 

zdrowotny. Udział wzięło 72 pracowników



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

59

pracownicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie znaczenie ma dieta, ruch i witamina D 
w zapobieganiu osteoporozy. Ponad połowę słuchaczy stanowiły kobiety, które najbardziej 
narażone są na osteoporozę i choroby z nią związane.   

W 2021 r. GUS wziął udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. W ramach 
obchodów jubileuszowego X Ogólnopolskiego Tygodnia Profilaktyki Czerniaka pracownicy 
uczestniczyli w webinarze informacyjno-edukacyjnym pt. „Czerniak – czynniki ryzyka oraz 
metody skutecznej profilaktyki”. Webinar został przeprowadzony z udziałem Studenckie-
go Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym 
Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie 
Badawczym (SKN ONKOMA). Pracownicy otrzymali również materiały edukacyjne związane 
z profilaktyką czerniaka.

Plakat Webinaru  
Czerniak – czynniki ryzyka oraz metody  

skutecznej profilaktyki.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Wzięło w nim udział ponad 200 pracowników
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Spotkanie on-line pn. „Talerz zdrowego żywienia – nowe zalecenia żywieniowe” przeprowa-
dziły ekspertki z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PHZ – Państwowego Instytutu 
Badawczego. Podczas spotkania pracownicy statystyki publicznej mogli zgłębić swoją 
wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, chorób związanych z niewłaściwą dietą, sposobach 
ich zapobiegania. Ponadto zostali zaznajomieni z nowym talerzem zdrowego żywienia, 
zastępującym dotychczasową piramidę zdrowego żywienia. Webinar cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Wzięło w nim udział łącznie 386 pracowników statystyki publicznej, 
którzy docenili wiedzę i profesjonalizm ekspertek. Prowadzące w ramach podsumowania 
spotkania odpowiedziały na zadawane pytania. Spotkanie miało w efekcie zachęcić pra-
cowników do wdrażania zaleceń zdrowego żywienia w codziennym jadłospisie.

Podczas webinarium pracownicy statystyki publicznej 
mogli zgłębić swoją wiedzę z zakresu zdrowego  

żywienia, chorób związanych z niewłaściwą dietą,  
sposobach ich zapobiegania
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US Kraków zorganizował w październiku cykl spotkań edukacyjnych z pracownikami 
w ramach projektu „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. 
Prelegentami byli specjaliści Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego w Krakowie 
im. Jana Pawła II. Podczas wykładów można było zapoznać się z wiedzą na temat przyczyn 
i objawów udaru mózgu oraz profilaktyki leczenia. Dodatkowo przeprowadzono wykłady 
na temat glukozy i zdrowego trybu życia.

Światowy dzień walki z rakiem

Dzień został ustanowiony w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat nowo-
tworów. Każdego roku 4 lutego liczne instytucje organizują inicjatywy prozdrowotne oraz 
motywują swoich pracowników do wykonywania badań profilaktycznych. Pracownicy 
US Kielce zostali zaproszeni na badania profilaktyczne do Centrum Onkologii.

W ramach obchodów Światowego dnia Walki z Rakiem US Gdańsk przygotował dane doty-
czące nowotworów na Pomorzu. Dodatkowo opracował specjalną infografikę na podstawie 
wyników badań Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Działania informacyjne

Światowy Dzień Zdrowia w 2021 r. był okazją do zwrócenia uwagi pracowników GUS na 
programy profilaktyczne. Jednym z nich był bezpłatny program profilaktyki chorób układu 
krążenia, W tym na tzw. Środę z profilaktyką, czyli cykliczną akcję Narodowego Funduszu 
Zdrowia, poświęconą profilaktyce chorób i promocji zdrowia.

Kolejno, Panie zatrudnione w GUS w wieku 50–70 lat, u których nie zdiagnozowano dotych-
czas osteoporozy, miały trzykrotną możliwość wzięcia udziału w badaniach przesiewowych 
w ramach „Programu profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji”.

US Katowice informował pracowników o Światowym Tygodniu Jaskry oraz drzwiach otwar-
tych w centrach okulistycznych. Wśród pracowników propagowano piątą edycję bezpłatnych 
badań profilaktycznych w zakresie jaskry, zorganizowaną w ramach Światowego Tygodnia 
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Jaskry przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Badania odbyły się dzięki międzynaro-
dowej inicjatywie lekarzy okulistów, chcących podnieść świadomość społeczeństwa na 
temat jaskry oraz wpłynąć na zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach za-
awansowania. W ramach badań przesiewowych przeprowadzone były pomiary ciśnienia 
i badanie dna oka.

US Opole rozpowszechnił wśród pracowników informację o możliwości skorzystania z ba-
dań profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego programu „Wykrywania Wczesnego Raka 
Płuc”. Badania były prowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny w trzech wojewódz-
twach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. W ramach działań informacyjnych w obszarze 
prozdrowotnym Urząd w Opolu przesłał informację o wydarzeniach w regionie związanych 
z tematyką zdrowia, m.in. na temat wznowienia szczepień dla dziewczynek HPV oraz innych 
dostępnych programów.

W US Kielce został przygotowany wkład do podręcznika w ramach kampanii „Pracodawca 
Zdrowia” opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W tym samym Urzędzie wszyscy pra-
cownicy zostali zaproszeni na badanie poziomu witaminy D w organizmie pod hasłem „Idzie 
wiosna sprawdź poziom witaminy D” oraz dostali informację o możliwości sprawdzenia 
poziomu cholesterolu.

Aktywność sportowa i rehabilitacja

Korzystanie z różnorodnych form aktywności fizycznej ma dobry wpływ na poprawę zdro-
wia i zachowanie równowagi emocjonalnej w pracy i życiu prywatnym. Promocja zdrowia 
i organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych były ważne dla pracowników US Warszawa,  
który po okresowym zawieszeniu w związku z sytuacją pandemiczną w kraju wznowił 
działania związane z realizacją umowy na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla pracowników. W 2021 r. istniała również możliwość zamówienia 
kart dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla członków rodzin 
pracowników i osób towarzyszących. Pracownicy korzystali z dofinansowania do kart na 
zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, siłownia, fitness, joga, squash, lodowisko, taniec, itp.). 
Jednym z ważniejszych wydarzeń o charakterze sportowym była impreza pn. „Spisowy Bieg 
Po Zdrowie Liczy Się Każdy”. Zorganizował ją US Zielona Góra w ramach NSP 2021 wraz 
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z władzami gminy Trzebiechów w województwie lubuskim. Impreza miała charakter ple-
nerowy i cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Plakat zapraszający do udziału w spisowym biegu po 
zdrowie Spisowy Bieg Po Zdrowie Liczy Się Każdy  

US Zielona Góra

Uczestnicy biegu Spisowy Bieg Po Zdrowie  
Liczy Się Każdy US Zielona Góra
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„Policz się z cukrzycą” to było hasło mające zmobilizować pracowników do aktywności 
sportowej. Już trzeci rok z rzędu Zawodnicy Grupy Biegowej Statystyka Lubuska, wzięli 
udział w biegu mającym na celu wsparcie zakupu pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą. 

US Zielona Góra kontynuował program Pomoc Społeczna dotyczący ograniczenia skutków 
niepełnosprawności i rehabilitacji zawodowej. Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem 
Statystycznym w Zielonej Górze a Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym (projekt UE „Pomoc 
społeczna”) pozwoliło na udział 25 pracowników Urzędu. Pracownicy mieli zapewnione 
konsultacje z rehabilitantami oraz zabiegi lecznicze. Projekt był skierowany do osób ze 
schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem 
wykonywania pracy. Miał on na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej do 
osiągnięcia sprawności fizycznej.

Policz się z cukrzycą US Zielona Góra. Zawodnicy Grupy 
Biegowej Statystyka Lubuska
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Kampanie społeczne

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

6 października to data niezwykle ważna. Kampania społeczna #17milionów ma przypomi-
nać o tym, że osoby z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym są pełnoprawnymi członkami 
społeczeństwa i należy zapewnić im adekwatne wsparcie w celu umożliwienia korzystania 
w pełni z wszystkich praw człowieka. Jak co roku, pracownicy US Kraków, Katowice i Olsz-
tyn solidaryzowali się z inicjatywą poświęconą dzieciom żyjącym z konsekwencjami tego 

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego 
pracownicy US Olsztyn
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uszkodzenia oraz ich rodzinom. W ramach popularyzacji akcji #17milionów pracownicy 
urzędów założyli ubranie w kolorze zielonym. Barwa ta jest symbolem nadziei na lepsze 
dziś i jeszcze lepsze jutro. 

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego 
pracownicy US Katowice 

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego pracownicy i Dyrekcja US Kraków okazali wsparcie akcji
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Światowy Dzień Zespołu Downa

Pracownicy statystyki publicznej wyrazili swoją solidarność z osobami z zespołem Downa 
oraz ich bliskimi w Światowym Dniu Zespołu Downa, który obchodzimy 21 marca. Celem 
akcji było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie 
praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi. Pracownicy US Bydgoszcz, 
US Gdańsk, US Katowice, US Kielce, US Kraków, US Łódź, US Opole, US Rzeszów, 
US Szczecin, US Warszawa, US Wrocław, US Zielona Góra i wielu innych wraz ze swoimi ro-
dzinami włączyli się do akcji „dzień kolorowej skarpetki”, aby w ten sposób okazać wsparcie 
i solidarność z osobami dotkniętymi zespołem Downa. Symbolizują one jeden dodatkowy 
chromosom, który posiadają ludzie z zespołem Downa, a który kształtem przypomina skar-
petę. Kampania miała też na celu uwrażliwienie pracowników na problem różnorodności 
oraz likwidowanie uprzedzeń i barier. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem pra-
cowników urzędów, którzy przesyłali fotografie swoich skarpet. Często nadesłane zdjęcia 
wykonane były w warunkach domowych pracy zdalnej. 

Skarpetkowe wyzwanie pomysłu US Opole
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Kolorowe skarpetki pracowników US Łódź 

Szczecin dołączył do #ZespołuKolorowychSkarpetek
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Movember

GUS tradycyjnie włączył się w Kampanię Movember, która ma na celu wzrost świadomo-
ści społecznej na temat nowotworów u mężczyzn. Oznaką akcji jest zapuszczanie wąsów 
przez panów w listopadzie jako wyraz wsparcia i sprowokowania do dyskusji społecznej 
w zakresie profilaktyki nowotworów męskich. W roku 2021, w warunkach pandemii, Wydział 
Komunikacji Wewnętrznej i CSR zachęcił pracowników do nowej formy solidaryzowania 
się z akcją, która umożliwiła przyłączenie się do niej bez wychodzenia z domu. Został 
zaprojektowany kolaż ze zdjęć nadsyłanych przez pracowników trzymających tabliczki  
z „wąsami”. Akcja cieszyła się dużą popularnością.

Movember w GUS   

US Kraków został partnerem akcji ONKOODPOWIEDZIALNI. W ramach tej listopadowej 
odsłony pracownicy Urzędu włączyli się do akcji Movember. Listopad to miesiąc świa-
domości na temat problemów zdrowotnych mężczyzn. Tym samym pracownicy Urzędu 
chcieli przypomnieć jak ważna jest profilaktyka, jak wygląda diagnostyka i leczenie raka 
gruczołu krokowego i raka jąder. 
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US Łódź przybliżył tematykę akcji na portalu Urzędu oraz zachęcił pracowników do 
bezpłatnych badań w Łodzi w wyznaczonej placówce medycznej. Pracownice Urzędu 
Statystycznego w Łodzi „założyły” wąsy w solidarności z mężczyznami zmagającymi się 
z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Zdjęcie „z wąsami” zostało zamiesz-
czone na portalach społecznościowych Urzędu. Okazanie wsparcia i przyłączenie się do 
akcji przypomina jak ważna jest profilaktyka. Tylko dzięki regularnym badaniom mężczyźni 
mogą uchronić się przed jednym z najgroźniejszych dla nich rodzajów nowotworu. 

Movember US Łódź
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US Szczecin jak co roku włączył się w kampanię Movember. Popularyzował i zachęcał pra-
cowników do wzięcia udziału w akcji wykorzystując dostępne kanały komunikacyjne takie 
jak social media, Portal Korporacyjny oraz e-mailingi. 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i Wsparcie Osób Chorych

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest każdego roku dnia 2 kwietnia. 
Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na dyskryminację i izolację osób dotkniętych 
autyzmem. Corocznie GUS angażuje się w kampanię zachęcającą swoich pracowników do 
solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. W 2021 r. wyrazem wsparcia było wysłanie 
kreatywnych zdjęć z użyciem koloru niebieskiego i stworzenie z nich kolażu. W kampanii 
uczestniczyły inne jednostki statystyki publicznej. Pracownicy US Olsztyn wyrazili swą so-
lidarność z osobami ze spektrum autyzmu włączając się w kampanię społeczną „Polska na 
niebiesko”, której celem jest budowanie akceptacji dla osób z autyzmem, uświadamianie 
czym jest autyzm i wspieranie działań na rzecz tych osób. Informacja o akcji została roz-
powszechniona w mediach społecznościowych US Olsztyn. Pracownicy US Kraków okazali 
wsparcie włączając się w obchody Światowego Dnia Autyzmu.

Pracownicy US Kraków okazują wsparcie w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu
Pracownicy US Olsztyn 

w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu
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17 grudnia 2021 r. Zakład Wydawnictw Statystycznych nieodpłatnie przekazał pu- 
blikacje na aukcję organizowaną przez Stowarzyszenie Studentów UW na rzecz dzieci 
z autyzmem.

Główny Urząd Statystyczny po raz trzeci wziął udział w Aukcji Wigilijnej na Karowej organi-
zowanej przez Studentów Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. To szlachetne 
przedsięwzięcie, którego celem jest pomoc osobom dotkniętym zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu. Beneficjentem aukcji jest Fundacja SYNAPSIS, której misją jest niesienie 
profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzinom oraz 
wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Publikacje z dedykacją oraz długopis przekazane przez
Prezesa GUS na poczet aukcji

Kampania „Policzmy się Zdrowo!”

W okresie letnim wszyscy pracownicy statystyki publicznej zostali zaproszeni do wzięcia 
udziału w kampanii „Policzmy się zdrowo!”. Organizatorem wydarzenia był Prezes GUS 
we współpracy z CIS, ZWS i CBS. Inicjatywa miała na celu wspólną integrację i promocję 
aktywnego trybu życia wśród pracowników oraz uczestniczenie w życiu kulturalnym stolicy. 
Uczestnicy mogli, poza godzinami pracy, wspólnie spędzać czas biorąc udział w bezpłatnych 
wydarzeniach. Wśród wybranych aktywności były biegi, ćwiczenia jogi, seanse w ramach 
kina letniego oraz wycieczki turystyczne. Kampania była też okazją do popularyzacji idei 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród społeczeństwa.
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Plakat kampanii Policzmy się zdrowo! w GUS
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7.3. Praktyki z zakresu pracy 

Bezpieczeństwo

Wytyczne i zasady w GUS

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 sprawiło, że w GUS kontynuowane były dzia-
łania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania przez pracowników Urzędu 
oraz interesariuszy. Zasady obowiązujące pracowników wykonujących swoje obowiązki 
zawodowe w Urzędzie były aktualizowane. Pracownicy na bieżąco otrzymywali informacje 
o wytycznych mających ograniczyć rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wy-
wołanej koronawirusem SARS-CoV-2. 

W GUS aktualizowane zostały dokumenty, które uwzględniały dynamicznie zmieniającą 
się sytuację pandemiczną oraz związane z nią restrykcje. Przekazywane w nich informacje 
dotyczyły zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy, środków ochronnych przeciwko 
koronawirusowi SARS-CoV-2 oraz sposobów postępowania w przypadku podejrzenia za-
każenia wirusem. Służby BHP w GUS przekazały pracownikom w zaktualizowanej wersji 
dokument „Wytyczne dla organizatorów spotkań, szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć 
w Głównym Urzędzie Statystycznym w trakcie pandemii SARS-CoV-2”. Dokument opracowano 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, pracownikom, dostawcom na podstawie 
materiałów Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Pracownicy GUS otrzymali do stosowania „Zasady codziennego postępowania przy pracy 
stacjonarnej w Głównym Urzędzie Statystycznym w okresie stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19”. Zasady zostały opracowane na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
serwisu https://pacjent.gov.pl , informacji oraz zaleceń wydanych przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz zaktualizowaną wersję „Wytycznych dla 
osób kierujących pracownikami, pracowników oraz interesantów w sprawie zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w Głównym Urzędzie Statystycznym 
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w trakcie pandemii SARS-CoV-2”. Wytyczne zostały opracowane na podstawie materiałów 
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

Wymogi obowiązujące wszystkich pracowników pracujących w biurze w gmachu GUS zostały 
zaktualizowane w „Zasadach pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19”. Zostały 
one zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego GUS i wprowadzone w Urzędzie. Dotyczyły 
zasad korzystania z pomieszczeń wspólnych Urzędu, wind i łazienek, a także określały 
konkretne czynności, które obowiązywały osoby pracujące w gmachu GUS. W budynku 
GUS zamontowane zostały przy drzwiach wejściowych oraz na korytarzach pojemniki ze 
środkami dezynfekującymi, a także elektroniczny aparat służący do bezdotykowego po-
miaru temperatury ciała.

Wytyczne i zasady dla pracowników GUS
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Służba BHP na bieżąco przygotowywała publikacje i materiały, które przyczyniały się do 
wzrostu świadomości pracowników GUS na temat wirusa SARS-CoV-2. Opracowane doku-
menty wraz z datą ich publikacji przedstawia poniższa tabela. 

Data 
publikacji

Tytuł dokumentu

2021-03-01
Pismo dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa. DDMA+W – Skuteczne 
zabezpieczenie przed transmisją koronawirusa

2021-10-08
Wytyczne dla osób kierujących pracownikami, pracowników oraz interesantów, 
Wersja IV  

2021-10-08 Wytyczne dla organizatorów spotkań, szkoleń, konferencji i innych, Wersja III 

2021-10-08 Zasady codziennego postępowania przy pracy stacjonarnej, Wersja III

2021-12-15
Zestaw ćwiczeń i wytyczne dotyczące ergonomii pracy podczas pracy stacjonar-
nej i zdalnej

Środki ochrony osobistej i informowanie

W trosce o pracowników podejmowany był szereg działań mających na celu ochronę ich 
życia i zdrowia. Pracownicy statystyki publicznej zostali wyposażeni w środki do dezyn-
fekcji i ochrony antybakteryjnej. W budynkach urzędów zostały zamieszczone płyny do 
dezynfekcji rąk, a w toaletach informacje, jak prawidłowo myć ręce. Pracownicy urzędów 
zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki i przyłbice ochronne. Podobne środki ochrony 
były zapewnione w punktach spisowych podczas NSP 2021. 

Drugi rok pandemii pokazał z jaką odpowiedzialnością pracownicy statystyki publicznej 
podejmują działania. Urzędy upowszechniały wśród swoich pracowników wytyczne, zasa-
dy, ulotki i broszury, które miały na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat 
aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju.   
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US Poznań

W celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z przejściem pracowników 
w tryb pracy zdalnej, Urząd Statystyczny w Poznaniu wypożyczał na wniosek pracowników 
ergonomiczne meble (fotele komputerowe), podstawki i podnóżki oraz monitory kompu-
terowe. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich pracowników urząd zorganizował szkolenia 
dla wybranych pracowników z zakresu obsługi defibrylatorów AED.

Szkolenie pracowników US Poznań 
z obsługi defibrylatora
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US Zielona Góra

W szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wzięło udział łącznie 43 pra-
cowników. Szkolenia zostały przeprowadzone i sfinansowane w ramach programu prewencji 
wypadkowej realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach szkoleń pra-
cownicy nabyli wiedzę i umiejętności teoretyczne i praktyczne m.in. w zakresie: aspektów 
prawnych pierwszej pomocy, oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny 
stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych, wezwania pomocy, postępowania 
z poszkodowanym nieprzytomnym, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, omdlenia, ataku 
serca, padaczki, zakrztuszenia, krwotoku, ran i oparzeń, urazów kostno-stawowych, ewa-
kuacji. To już kolejna edycja szkoleń przeprowadzona w Urzędzie, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród pracowników. Cykliczne szkolenia mają wpływ na podniesienie 
bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających Urząd. 

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej  
zorganizowane dla pracowników 

US Zielona Góra
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US Opole

W ramach podejmowanych działań w obszarze „zasady bezpieczeństwa” podczas pandemii 
w US Opole kontynuowano działania informacyjne skierowane do pracowników nt. wpro-
wadzanych rozwiązań legislacyjnych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Pracownicy 
otrzymali do wiadomości harmonogram rejestracji szczepień na COVID-19 w województwie. 
Rozpowszechniono wśród pracowników informację nt. ogólnopolskiej akcji „ZASZCZEP SIĘ 
W MAJÓWKĘ”. W ramach kampanii informacyjnej rozpropagowano wśród pracowników in-
formację nt. zapisów na szczepienia przeciw Covid-19 dla 16 i 17 latków, dzieci od 12. roku 
życia oraz dzieci w wieku 5–11 lat. 

US Opole. Zapobieganie COVID-19
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US Warszawa

W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 , przewidywanym rosnącym cenom 
towarów i usług (w tym kosztów organizacji wypoczynku) opracowano Preliminarz ZFŚS 
na 2021 r., w którym podniesiono kwoty dofinansowania do tzw. „wczasów pod gruszą” 
pracowników i ich dzieci. W odpowiedzi na zmieniające się przepisy – pracownicy Urzędu 
Statystycznego w Warszawie (przedstawiciele Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Komisji So-
cjalnej) wzięli udział w szkoleniu pt. „ZFŚS w jednostkach budżetowych w obliczu pandemii 
oraz Nowego Polskiego Ładu”. 

Przeciwdziałanie COVID-19 w US Warszawa. 
Stojący dozownik z płynem dezynfekującym, obok na 

ścianie termometr bezdotykowy. W tle wejście na salę 
obsługi urzędu
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Edukacja

W ramach XV Dnia Ochrony Danych Osobowych przez IODO został opracowany test wiedzy 
z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników US Warszawa. Zaproponowana 
forma szkoleń poprzez testy była prostym sposobem na przypominanie ważnych informacji 
pracownikom i ich rozwój zawodowy. W celu zwiększenia świadomości członków korpusu 
służby cywilnej nt. działań, które usprawnią realizację zadań w sytuacji trwającego stanu 
pandemii COVID-19, pracownicy Urzędu Statystycznego w Warszawie wzięli udział w szko-
leniach nt. „Jak prowadzić szkolenia zdalne” i „Skuteczna rekrutacja zdalna”.

Jedną z form skutecznej komunikacji i edukacji pracowników jest zamieszczanie na Por-
talu Korporacyjnym istotnych informacji m.in. dot.: obowiązków związanych z pracą na 
odległość, wytycznych, zarządzeń, a także zamieszczanie materiałów edukacyjnych. GUS, 
urzędy statystyczne oraz jednostki pomocnicze na bieżąco informują i edukują pracowników 
za pomocą Portalu Korporacyjnego Intranet.

Działania o charakterze integracyjnym i usprawniającym  
komunikację

Kampania Ambasador NSP 2021

Ambasadorem NSP 2021 mógł zostać każdy pracownik jednostek służb statystyki publicz-
nej. Przyszli ambasadorzy musieli dokonać zgłoszenia do wzięcia udziału w kampanii 
oraz nadesłać wypełniony formularz dokonanych działań. Rola Ambasadora polegała na 
efektywnym i skutecznym zachęcaniu obywateli do udziału w NSP 2021 poprzez samospis 
internetowy jako najbezpieczniejszej, najtańszej i obowiązkowej formy spisania się pod-
czas NSP 2021. Jednostki służb statystyki publicznej zostały zachęcone do wzięcia udziału 
w dobrowolnej kampanii. Kampania została wsparta w zakresie organizacyjnym przez urzędy 
Statystyczne. Kampania była przeprowadzona w dniach od 9 marca do 30 września 2021 r. 
Ambasadorzy promowali pozytywny wizerunek Urzędu, służyli pomocą przy spisaniu się 
oraz obsługiwali mobilne punkty spisowe.
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Ulotka i Plakat Kampanii Ambasador NSP 2021
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Ja i moja rodzina też się spisaliśmy

Do konkursu zostali zaproszeni pracownicy i ich rodziny. Zadanie konkursowe polegało 
na wykonaniu zdjęć podczas spisu przez pracownika, jego znajomych i rodzinę. Konkurs 
odbył się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Prace konkursowe były wyłaniane i pu-
blikowane w Social Mediach GUS. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy nt. NSP 2021 
oraz formy samospisu internetowego, jako obowiązkowej, bezpiecznej i bezkosztowej 
formy spisania się.

Zdjęcia nagrodzone w konkursie. Laureaci 
Agata Groszczyńska US Zielona Góra, 

Joanna Opalińska US Rzeszów, 
Magdalena Pawlak US Warszawa
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Prosty język w urzędzie

Propagowanie idei prostego języka w swoim środowisku pracy oraz wśród swoich współ-
pracowników jest jednym z elementów skutecznej komunikacji. Zespół CSR w Krakowie 
przygotował dla pracowników poradnik: „Prosty język w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. 
O zasadach skutecznej komunikacji pisemnej”, który pomógł w codzinnych kontaktach 
zawodowych. Głównym celem inicjatywy było upraszczanie komunikatów. Inicjatywa była 
próbą uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych osób, bez względu na wiek, poziom 
niepełnosprawności lub wykształcenia. 

Główny Urząd Statystyczny podjął starania dotyczące upowszechniania prostego języka 
w urzędzie i przystąpienia do sygnatariuszy Deklaracji Prostego Języka, która jest inicjatywą 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z kroków było dołączenie pracowników 
GUS do Sieci liderów prostego języka w służbie cywilnej. W służbie cywilnej działa Zespół 
ds. promocji prostego języka w urzędach administracji rządowej. Jest to inicjatywa Szefa 
Służby Cywilnej, który zaprosił do współpracy przedstawicieli KPRM, ministerstw, urzędów 
centralnych i wojewódzkich. 15 grudnia 2021 r. pracownicy GUS wzięli udział w IV spotkaniu 
Zespołu ds. promocji prostego języka w administracji rządowej.
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Spotkania pracowników

Pracownicy US Gdańsk kontynuowali cykl spotkań „Podziel się swoją pasją”. Podczas 
spotkania pracownicy Urzędu mogli podziwiać talent jednej z pracownic w postaci galerii 
zdjęć własnoręcznie wykonanych kraszanek.

Wystawa prac Bernarda Żywickiego
– pracownika US Gdańsk



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

86

W lutym 2021 r. z okazji Tłustego Czwartku spotkanie przy pączku przybrało zupełnie nową 
formę. Przeprowadzono wśród pracowników US Warszawa Pączkową Loterię on-line, która 
polegała na wytypowaniu (na podstawie zdjęcia talerza pełnego pączków), który z nich 
wypełniony był mięsnym nadzieniem. Nagrodami były własnoręcznie wykonane przysmaki 
(m.in. słoiki ze smalcem domowym). Podczas akcji przekazano pracownikom wiele cieka-
wostek na temat pączków, m.in. to, że nie muszą mieć one słodkiego nadzienia oraz, co 
zrobić, by szybko pozbyć się kalorii będących efektem ubocznym spożycia pączków.

Talerz pełen pączków polanych lukrem, ocenianych  
w Pączkowej Loterii przez pracowników US Warszawa
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Tablica ogłoszeń

Kontynuowana była praktyka korzystania przez pracowników z tablicy ogłoszeń w siedzibie 
US Łódź. Narzędzie to wspomaga integrację pracowników i umożliwia swobodny przepływ 
informacji w środowisku pracowniczym. Każdy pracownik może zamieszczać na tablicy 
ogłoszenia dotyczące sprzedaży, kupna lub zamiany rzeczy. Korzystanie z tablicy odbywa 
się zgodnie z opracowanym i udostępnionym regulaminem. 

Tablica ogłoszeń US Łódź

Świąteczne spotkania z dyrektorem

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 negatywnie wpłynęła na kontakty społeczne, a praca 
zdalna dodatkowo utrudniła bezpośrednie spotkania towarzyskie w miejscach pracy. Aby 
poprawić integrację, Dyrektor US Gdańsk Pan Jerzy Auksztol zaprosił wszystkich zaintereso-
wanych pracowników w dniach 14–16 grudnia na indywidualne spotkania przy świątecznym 
poczęstunku. 

Kartki z życzeniami dla pracowników

Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia Departament Edukacji i Ko-
munikacji GUS przygotował do wykorzystania przez wszystkich pracowników pocztówki 
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z życzeniami w wersji elektronicznej. Pocztówki pozwoliły w łatwy i szybki sposób na prze-
słanie życzeń kolegom i koleżankom z pracy, poprzez dołączenie ich do korespondencji 
mailowej.

Biblioteka i drugie życie książek

W siedzibie US Łódź funkcjonuje, od ponad 3 lat, wewnętrzna Biblioteka Lektur Szkolnych. 
Biblioteka zawiera zbiory lektur szkolnych, z których korzystają dzieci pracowników. Biblio-
teka ma na celu ułatwienie dostępu do poszukiwanych często książek. Dzięki temu możliwy 
jest zwiększony dostęp do popularnych i często poszukiwanych pozycji. Biblioteka jest 
dobrem wspólnym Urzędu. Pracownicy sami uzupełniają księgozbiór przynosząc książki 
z domowych zasobów. 

Wewnętrzna Biblioteka lektur szkolnych US Łódź
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US Opole organizował na terenie Urzędu punkt wymiany książek pod nazwą „Drugie życie 
książek”.

US Opole. Punkt wymiany książek
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Konkursy

Konkursy dla dzieci pracowników

Konkurs plastyczno-literacki „Wypisz, wymaluj NSP 2021” zorganizowany przez GUS skie-
rowany był do dzieci wszystkich pracowników służb statystyki publicznej. Jego celem było 
rozbudzenie kreatywności wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im zaprezentowa-
nia swoich talentów. Inicjatywa miała także wymiar edukacyjny, ponieważ przyczyniła się 
do wzrostu świadomości społecznej i wiedzy na temat statystyki publicznej oraz spisu. 
W konkursie były dwie kategorie tematyczne: praca plastyczna oraz praca literacka oraz 
trzy przedziały wiekowe: do 6 lat, 7–12 lat, 13–17 lat. Łącznie na konkurs przesłanych zostało 
52 prace plastyczne i 7 prac literackich.       

Z okazji Dnia Dziecka US Rzeszów przygotował konkurs dla dzieci pracowników pt. „Wymyśl 
rebus”. Zasady konkursu były bardzo łatwe, zadaniem uczestnika konkursu było samodzielne 
wymyślenie i wykonanie rebusu do wybranego hasła: „Liczymy się dla Polski”, „Liczy się 
każdy” lub „Policzmy się dla Polski”. Technika wykonania prac była dowolna np. rysowanie, 
malowanie, wyklejanie itd. Konkurs cieszył się szerokim zainteresowaniem. Głównym celem 
konkursu była popularyzacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
oraz integracja dzieci pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, a także rozbudzenie 
kreatywności wśród uczestników. 

US Lublin przygotował konkurs plastyczny dla dzieci pracowników Urzędu Statystycznego 
w Lublinie pn. „Moja Rodzina NSP 2021”. Celem konkursu było rozbudzenie kreatywności 
i umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Ponadto konkurs pozwolił na 
poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021, a w efekcie wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.
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Plakat Konkursu Wypisz, wymaluj NSP 2021

Kategoria wiekowa do 6 lat 
I miejsce Iga Pałka US Lublin 

Kategoria wiekowa 7–12 lat 
I miejsce Nikola Strymer  
US Warszawa oddział Siedlce

Kategoria wiekowa 13–17 lat 
I miejsce Julia Gawlica  

US Katowice
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Konkursy dla pracowników

Organizowane dla pracowników statystyki konkursy miały na celu popularyzację wiedzy 
o statystyce. Głównym tematem zabaw był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Dzięki temu idea spisu była promowana i upowszechniana w środowisku pracy. Pra-
cownicy mieli ponadto okazję do zabawy – rozwiązując krzyżówki, quizy i inne łamigłówki. 
Wszystkie konkursy i zabawy odbywały się w przestrzeni wirtualnej. Zadania i informacje 
na temat konkursów publikowane były w Intranecie. 

US Zielona Góra zaprosił pracowników do konkursu fotograficznego Zdjęcia lubuskich 
perełek achitektonicznych. Jego celem było zachęcenie do aktywnego spędzania czasu, 
poznawania historii zabytków woj. lubuskiego. Nadesłane fotografie zostały opublikowane 
w Koniunkturalnym Informatorze Statystycznym na portalu korporacyjnym Urzędu. Prze-
widziane były atrakcyjne nagrody, m.in. książka oraz sadzonki kwiatów. 

Konkursy popularyzowane wśród pracowników 
US Zielona Góra promujące spis powszechny
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7.4. Środowisko 
Atlas Środowiska

Publikacja „Atlas Środowiska” została przygotowana przez Departament Badań Prze-
strzennych i Środowiska GUS. Stanowi ona odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na 
statystyczne informacje przestrzenne dotyczące zagadnień środowiskowych.
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ATLAS ŚRODOWISKA
Atlas of Environment

Okładka publikacji Atlas Środowiska
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Atlas Środowiska obrazujący w sposób graficzny stan i zagrożenia środowiska w Pol-
sce w powiązaniu z sytuacją w krajach Unii Europejskiej, a także tam, gdzie to możliwe 
– w krajach świata, jest łatwym w odbiorze źródłem informacji o stanie środowiska 
w różnych przekrojach terytorialnych.

Dane zawarte w poszczególnych rozdziałach „Atlasu Środowiska” dotyczą: warunków na-
turalnych Polski oraz wykorzystania powierzchni kraju, gospodarki wodnej, zanieczyszczeń 
i ochrony powietrza oraz promieniowania, gospodarki odpadami, ochrony przyrody i róż-
norodności biologicznej oraz leśnictwa, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. 
W Atlasie Środowiska nawiązano także do wskaźników środowiskowych monitorujących cele 
zrównoważonego rozwoju w Polsce. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej GUS.

Zespół roboczy ds. jakości powietrza i efektywności  
energetycznej w województwie dolnośląskim

Swoje prace w 2021 r. kontynuował powołany w US Wrocław Zespół roboczy ds. jakości 
powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim. 

Celem powołania Zespołu jest rekomendowanie Zarządowi Województwa systemowych 
działań w zakresie skutecznego wdrażania uchwał antysmogowych oraz prowadzenia 
polityki informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza i efektywności 
energetycznej w województwie dolnośląskim. 

Zadaniem Zespołu jest rekomendowanie:

� działań na rzecz wdrażania uchwał antysmogowych oraz poprawy efektywności ener-
getycznej,

� działań do polityk publicznych pod kątem poprawy jakości powietrza i efektywności 
energetycznej,

� kierunków działań dla polityki edukacyjnej i informacyjnej w zakresie jakości powietrza 
oraz efektywności energetycznej.
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W 2021 roku zespół rekomendował: 

� udział w konsultacjach społecznych Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat, Środowisko na lata 2021–2027 (FEnIKS), prowadzonych przez Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej;

� określenie wskaźników i monitorowanie efektów prowadzonej przez województwo dol-
nośląskie kampanii antysmogowej;

� uwzględnienie w RPO działań umożliwiających realizację zadań określonych w Progra-
mie Ochrony Powietrza wraz z założeniem możliwie długich terminów realizacji zadań.

Ponadto Urząd Statystyczny we Wrocławiu włączył się aktywnie w kampanię edukacyj-
no-informacyjną „Czyste Zasady” poprzez kolportaż materiałów informacyjnych (plakaty, 
ulotki). W projekt kampanii antysmogowej „Czyste Zasady” zaangażowany jest Geodeta 
Województwa, Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Termomodernizacja 

W 2021 r. ukończono kilkuletni projekt termomodernizacji budynku Głównego Urzędu 
Statystycznego. W wyniku realizacji szeregu prac, w tym robót budowlanych, nastąpiła 
poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię zużywaną na potrzeby grzewcze, a także na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 
dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Finalizacja termomodernizacji ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska naturalnego 
poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak również zmniejszenie zużycia energii 
pierwotnej w budynku użyteczności publicznej. Zwiększona efektywność energetyczna po-
zwala na generowanie oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku, przyczynia się 
również do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dzięki przeprowadzonej 
termomodernizacji możliwe jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W ramach 
termomodernizacji zainstalowano zespół kolektorów (92 panele).  
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Panele fotowoltaiczne przy budynku GUS

Konstrukcja wsporna. 
Panele fotowoltaiczne przy budynku GUS
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Przeprowadzona termomodernizacja przyczynia się także do podniesienia komfortu użyt-
kowania, poprawy warunków pracy oraz estetyki i walorów użytkowych budynku. W ramach 
urozmaicenia różnorodności biologicznej okolic budynku zamontowano budki lęgowe dla 
ptaków, których pojedyncze osobniki obserwowano w sąsiedztwie. 

Budki lęgowe dla ptaków na budynku GUS

W ramach działań termomodernizacyjnych w budynku Oddziału US Warszawa w Ciecha-
nowie zrealizowano wymianę kotła centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny opalany 
gazem, o wysokich parametrach eksploatacyjnych umożliwiających niższe zużycie gazu 
oraz wykonano ocieplenie elewacji i wymianę starych okien na okna energooszczędne. 
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Ule dla pszczół

US Katowice przekazał dziewięć pszczelich uli wybranym fundacjom. Ule trafiły do: Fun-
dacji S.O.S.  dla Zwierząt w Chorzowie, Katolickiej Fundacji Dzieciom w parafii św. Ap. Piotra 
i Pawła w Katowicach oraz Fundacji Integracji i Kreatywności „AKUKU” w Rudzie Śląskiej. 
Ule powstały podczas Pikniku Rodzinnego NSP 2021, który miał miejsce we wrześniu 2021 r. 
w Parku Śląskim w Chorzowie. W trakcie pikniku uczestnicy mieli okazję zrealizować obo-
wiązek spisowy, a także wziąć udział w szeregu przygotowanych atrakcji, m. in. budowaniu 
i malowaniu uli pszczelich, co okazało się ciekawym, angażującym całe rodziny zajęciem, 
jak również pożyteczną i uświadamiającą akcją mającą wpływ na nasze środowisko.

Ule dla pszczół przekazane fundacjom
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Dzień Ziemi 

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi pracownicy US Łódź zorganizowali akcję 
„Adoptuj roślinę na Dzień Ziemi”. Dzięki temu zaniedbane lub niechciane rośliny zyskały 
szansę na nowe życie. Inicjatywa była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących pie-
lęgnacji roślin, które nie zostały wyrzucone. 

Plakat akcji Adoptuj roślinę na Dzień Ziemi
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Zespół CSR US Warszawa połączył praktykę prośrodowiskową ze spotkaniem informacyj-
nym. Pracownicy Urzędu Statystycznego w Warszawie wzięli udział w corocznym sprzątaniu 
Rezerwatu Przyrody w Falentach. W trakcie trwania wydarzenia, objętego patronatem 
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, zbierano odpady pozostawione 
na lądzie i wodzie przez osoby odwiedzające rezerwat. Dzięki przekazaniu przez Urząd 
materiałów promocyjnych, uczestnicy wydarzenia mogli wylosować atrakcyjne gadżety 
spisowe. W ramach promocji wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zapo-
znali się z danymi statystycznymi prezentującymi zmiany, jakie zaszły w polskim rolnictwie 
w czasie ostatniego dziesięciolecia.  

Pracownicy US Warszawa podczas zbiórki odpadów
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Pod hasłem „Przywróć naszą ziemię” Światowy Dzień Ziemi obchodzili pracownicy US 
Zielona Góra. W tym dniu zespół CSR zachęcał pracowników do ekologicznych działań  
w swoim otoczeniu, a także uwiecznienia tego na fotografii. Do Akcji Sprzątania Świata 
zachęcani byli także pracownicy US Kraków. Promowano aktywne włączenie się do akcji 
sprzątania ziemi w ramach spaceru. Sprzątanie własnej okolicy to wspólne działanie na 
rzecz ekologii i ochrony przyrody. 

Zbiórka baterii 

Świętowany 18 lutego Dzień Baterii stał się okazją do podjęcia cyklicznego działania zbiórki 
baterii w GUS. W tym dniu pracownicy GUS mogli oddawać zużyte baterie. Były one zbie-
rane do kartonu umiejscowionego w holu głównym budynku. Pudełka na zużyte baterie 
znajdowały się również na każdym piętrze w pokojach socjalnych. Zbiórce każdorazowo  

Fotografia podsumowująca akcję sprzątania rezerwatu 
przyrody
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towarzyszyło przekazywanie informacji o prawidłowej gospodarce odpadami niebez-
piecznymi. W ślad za informacją o utylizacji odpadów niebezpiecznych przez uprawnione 
podmioty przekazywana była informacja o możliwości odzysku cennych pierwiastków, 
dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda. 

Zbiórkę baterii przez pracowników przeprowadza cyklicznie również US Gdańsk Odział 
Słupsk. Akcja zbierania baterii w 2021 r. rozpoczęła się w Dniu Recyklingu Baterii i miała na 
celu uświadomić, jak niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska jest wyrzucanie zużytych 
baterii w nieodpowiednie miejsce. 

Zbiórka baterii jest również praktyką stałą w Oddziale w Tczewie. To doskonała okazja na 
propagowanie dobrych nawyków związanych z recyklingiem i właściwą segregacją odpadów.

Jako praktyka stała i całoroczna prowadzona jest zbiórka zużytych baterii i aluminium 
w US Rzeszów. US Lublin i US Olsztyn również prowadzą zbiórkę zużytych baterii do spe-
cjalnego pojemnika. 

Zero waste

Mając na uwadze fakt, iż jedzenie przygotowane na okres Świąt Bożego Narodzenia nie za-
wsze zostaje skonsumowane, na Portalu Korporacyjnym Intranet udostępniono informację 
skierowaną do pracowników GUS, CBS, ZWS i CIS o możliwości podzielenia się posiłkiem. 
W ramach inicjatywy pod nazwą foodsharing, nie wyrzucaj – podziel się posiłkiem, udo-
stępniono pracownikom listę warszawskich jadłodzielni, w których każdy może zostawiać 
nadwyżki żywności w okresie okołoświątecznym, jak również poświątecznym. 

Inna inicjatywa z zakresu zero waste jest dobrze znana pracownikom US Warszawa. Na 
początku grudnia 2021 r. wśród pracowników Urzędu ogłoszono inicjatywę prośrodowiskową 
zgodną z ideą zero waste i obiegiem wtórnym surowców (propagowanym w ramach funk-
cjonowania urzędowego ZAUŁKA). W jej ramach pozostawiono w ZAUŁKU torby prezentowe 
z obiegu wtórnego, z zachętą ich wykorzystania do zapakowania świątecznych prezentów. 
Oprócz toreb prezentowych na stołach wyłożono także ozdoby świąteczne, przyniesione 
przez pracowników Urzędu. Dzięki tej inicjatywie ww. przedmioty otrzymały drugie życie.  
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Kolejnym działaniem z zakresu zero waste w US Warszawa jest stała zbiórka odzieży 
w SZAFIE urzędowego ZAUŁKA i jej wymiana pomiędzy pracownikami. SZAFA to miejsce, 
do którego każdy z pracowników może przynieść niepotrzebną odzież w dobrym stanie 
lub pobrać ubrania, które przyniósł ktoś inny. W miejscu tym znajduje się asortyment 
odzieżowy podzielony na odzież: damską, męską oraz dziecięcą. Inicjatywa ma silny ak-
cent prośrodowiskowy, ponieważ nadawanie odzieży drugiego życia wpisuje się w cele 
zrównoważonego rozwoju, w tym kwestie odpowiedzialnej mody i recyklingu. Inicjatywa 
działa sprawnie mimo trwania pandemii. 

Drugie życie przedmiotów w US Warszawa

Stała zbiórka odzieży w ZAUŁKU US Warszawa
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Wspierający recykling 

Pracownikom US Gdańsk została udostępniona galeria zdjęć z pracami wykonanymi meto-
dą recyklingu. Zdjęcia zostały nadesłane w odpowiedzi na mailing z okazji Europejskiego 
Tygodnia Redukcji Odpadów. Dzięki temu pracownicy mogą zapoznać się z talentem swojej 
koleżanki, zainspirować się i również dawać rzeczom drugie życie.

ZOSTAŃ SUPER-ZAKRĘTAKIEM to akcja społeczna realizowana przez Stowarzyszenie „Łódz-
kie Hospicjum dla Dzieci”, w którą włączyli się pracownicy US Łódź. W ciągu całego roku 
pracownicy Urzędu zbierali nakrętki, które następnie przekazane zostały do hospicjum. 

Efekt całorocznej zbiórki pracowników US Łódź  
na rzecz hospicjum
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Zbiórka zakrętek umożliwia wsparcie podopiecznych hospicjum w urzeczywistnianiu ich 
marzeń. W roku 2021 zebrano ich 105 kg!

W US Lublin pracownicy zbierali plastikowe nakrętki, które pomagają Hospicjum im. Ma-
łego Księcia w Lublinie. Z pomocą wolontariuszy zakrętki trafiają do firmy recyclingowej, 
a hospicjum otrzymuje pieniądze, które przeznacza na spełnianie marzeń podopiecznych. 

Lubuscy statystycy pomogli Mai, która walczy z SMA, wspierając zbiórkę makulatury orga-
nizowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Fundusze z jej sprzedaży 
ZGKiM wpłaci na konto zbiórki Mai.

Wśród pracowników US Opole rozpropagowano informację o montowanych w Opolu bu-
telkomatach. Za każde oddane opakowanie zyskuje się punkty, które można przekazać 
na cele charytatywne: dla dzieci przebywających w Świetlicy środowiskowej „SZANSA” czy 
dla zwierząt. 

Segregacja odpadów 

Świadoma konsumpcja i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to jedno z pod- 
stawowych wyzwań współczesnego świata poruszana w ramach Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. Wiedza na temat recyklingu i innych dobrych praktyk ekologicznych jest kluczowa 
dla globalnej edukacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

13 października 2021r. w ramach obchodów czwartej edycji Międzynarodowego Dnia Bez 
Elektrośmieci promowano wśród pracowników prawidłowe postępowanie ze zużytym 
sprzętem elektrycznym oraz elektronicznym. Pracownicy GUS włączając się w kampanię, 
którą patronatem honorowym objęło Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Rozwoju, 
mogli przekazać zużyte urządzenia do warszawskich punktów zbiórki. Za przekazane odpady 
otrzymywali bawełniane torby na zakupy i inne eko-gadżety.  

Pracownicy Centralnej Biblioteki Statystycznej również promowali akcję Międzynarodowy 
Dzień Bez Elektrośmieci. Rozdawano ulotki zachęcając do przekazywania zużytych elek-
trośmieci do warszawskich punków odbioru.
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Dzień bez opakowań foliowych

Wśród pracowników US Warszawa zorganizowano akcję prośrodowiskową pod hasłem: NAD-
CHODZI ERA – NOWYCH – PRAKTYK ANTYFOLIOWYCH! Inicjatywa towarzyszyła wchodzącym 
w życie od 1 stycznia 2021 r. nowym przepisom unijnym dotyczącym zakazu wprowadzania 
na rynek jednorazowych produktów z plastiku i była połączona z obchodzonym w dniu 
23 stycznia 2021 r. Dniem Bez Opakowań Foliowych. Przy okazji tego wydarzenia wśród pra-
cowników US Warszawa został przeprowadzony konkurs premiowany nagrodami (torbami 
wielorazowego użytku). 

Dzień Bez Opakowań Foliowych był również doskonałym momentem na zintensyfikowanie 
działań ku ochronie planety w GUS. Aby zachęcić pracowników do ograniczania korzystania 
z opakowań foliowych w ramach społecznej odpowiedzialności GUS, przekazano pracowni-

Symbol akcji towarzyszący zakazowi wprowadzania na 
rynek jednorazowych produktów z plastiku
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kom torby wielokrotnego użytku. Akcja była nie tylko formą zachęty zamiany jednorazowych 
opakowań plastikowych na te wielokrotnego użytku, ale była to również okazja do przy-
pomnienia zasad segregacji odpadów w GUS. 

Torby wielokrotnego użytku przekazane  
pracownikom GUS

W Oddziale US Gdańsk w Chojnicach jest miejsce, gdzie stoi oznakowany kartonik z torbami 
wielokrotnego użytku. Są to tzw. „torby bumerangi”. Dzięki temu każdy ma możliwość po-
życzenia takiej torby bez opłat lub podzielenia się swoimi nadmiarowymi, nieużywanymi 
torbami wielorazowymi. Praktyka ma na celu popularyzowanie używania toreb wielokrot-
nego użytku. 
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Edukacja

Zagwarantowanie pracownikom odpowiedniego poziomu wiedzy poprzez przekazywanie 
informacji naukowych jest kluczowym czynnikiem edukacji ekologicznej. Podnoszenie 
świadomości pracowników w zakresie elektromobilności, racjonalnej gospodarki odpadami 
czy zrównoważonego wykorzystania zasobów przyczynia się do wdrażania dobrych praktyk 
ekologicznych w życiu prywatnym i zawodowym. 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju i Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu

Główny Urząd Statystyczny wsparł inicjatywę Europejskiego Tygodnia Zrównoważone-
go Rozwoju (ESDW) oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).   
Wspólnym mianownikiem obu inicjatyw był przygotowany z inicjatywy GUS wraz z Mini-
sterstwem Klimatu i Środowiska webinar informacyjno-edukacyjny dotyczący zagadnień 

Plakat webinaru  
21 września 2021r. Rozwój elektromobilności  

i dekarbonizacja sektora transportu
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związanych z elektromobilnością. Pracownicy jednostek służb statystyki publicznej 
zapoznali się szczegółowo z etapami rozwoju elektromobilności i dekarbonizacji sek-
tora transportu oraz poznali programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w zakresie e-mobilności. Ciekawostkę stanowiło dofinansowanie do 
zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych dla osób fizycznych. Obie inicjatywy były dosko-
nałą okazją do promowania rozwiązań niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych w transporcie 
publicznym i indywidualnym a także poruszania się pieszo i rowerem.

Światowy Dzień Wody

O tym jak ważną rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej za-
sobów dowiedzieli się od eksperta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w m.st. Warszawa S.A. uczestnicy webinaru w ramach obchodów Światowego Dnia Wody. 
Spotkanie informacyjno-edukacyjne pt. „Zrównoważone gospodarowanie wodami, zapew-
nienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego 
stanu wód” umożliwiło pracownikom dokładnie poznanie tematyki poboru, uzdatniania 
i dostarczania wody. Szczególne zainteresowanie wśród uczestników wzbudziło pojęcie 
śladu wodnego oraz wpływ uwarunkowań klimatycznych na zasoby wodne. Pracowni-
cy zostali zainspirowani do wdrażania różnorodnych sposobów na oszczędzanie wody 
w życiu codziennym. 

Światowy Dzień Ziemi

Świadomość ekologiczna i edukacja w zakresie wdrażania nawyków i postaw ekologicznych 
wśród pracowników statystyki publicznej stanowi działanie podejmowane w odpowiedzi 
na ich potrzeby. Wśród działań podnoszących świadomość na temat praktyk ekologicznych 
i prośrodowiskowych znalazła się broszura z prostymi sposobami na oszczędzanie ener-
gii przygotowana przez Wydział Komunikacji Wewnętrznej i CSR Departamentu Edukacji  
i Komunikacji. Pracownicy statystyki publicznej zostali zachęceni do wdrażania prostych 
sposobów umożliwiających redukcję zużycia energii elektrycznej oraz korzystania z kal-
kulatora oszczędności energii. Kalkulator umożliwia sprawdzenie ile energii zużywają 
urządzenia elektryczne naszego gospodarstwa domowego. Plakat informujący o webinarze  

W spotkaniu udział wzięło ponad 50 uczestników 
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Okładka Broszury z prostymi sposobami  
na oszczędzanie energii

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Pracownicy Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska GUS przygotowali w 2021 r. 
wystawę „Polskie parki narodowe w obiektywie statystyki publicznej”. Zestawienie da-
nych statystycznych w odniesieniu do form ochrony przyrody jest inicjatywą, która m.in. 
wskazuje na potrzebę dbałości o piękno przyrody oraz podejmowanie odpowiedzialnych 
praktyk przez każdego obywatela w celu zachowania różnorodności biologicznej. Wystawa 
w formie elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej GUS.

Broszura o tematyce ekologicznej oraz wiedzy przyrodniczej została, podobnie jak w roku 
ubiegłym, przygotowana przez US Białystok. Pracownicy Ośrodka Statystyki Środowiska, 
Przyrody i Leśnictwa oraz Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych opracowali infografiki 
okolicznościowe, m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów, Światowego Dnia Ziemi, 
Światowego Dnia Środowiska. Wszystkie infografiki oraz materiały edukacyjne są dostępne 
na stronie internetowej Urzędu oraz na Twitterze.Plakat wystawy
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W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w US Gdańsk pracownikom 
były przesyłane wiadomości zawierające ciekawostki, statystyki i wyzwania związane ze 
zmniejszeniem ilości śmieci. Akcja była równolegle prowadzona na Twitterze i Facebooku. 

7.5. Uczciwe praktyki operacyjne

Stosowanie przejrzysztych zasad 

Polska statystyka publiczna jest częścią światowego systemu statystycznego ONZ, a także 
systemu OECD i Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS – European Statistical System). 
Przynależność do wspomnianych organizacji zobowiązuje do przestrzegania wytycznych 
i zasad. Zastosowanie wspólnych zasad i standardów gwarantuje wysoką jakość i mię-
dzynarodową porównywalność oficjalnych danych. Jako członek ESS polska statystyka 
publiczna kieruje się przede wszystkim wymaganiami i zaleceniami określonymi w do-
kumentach:

� Fundamentalne Zasady Statystyki Oficjalnej, 

� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 223/2009 z dnia 11 marca 
2009 r. w sprawie statystyki europejskiej,

� Deklaracja Jakości Europejskiego Systemu Statystycznego,

� Zalecenia Grupy Kierującej Jakością LEG, 

� Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych.

W 2021 r. GUS prowadził działania, które miały na celu przygotowanie polskiej statystyki 
publicznej do przeglądu partnerskiego ESS. Przeglądy partnerskie (ang. peer reviews) ESS 
są częścią strategii Europejskiego Systemu Statystycznego. Europejski System Statystyczny 
jest systemem partnerskim, który tworzą Eurostat (organ statystyczny UE), krajowe urzędy 
statystyczne oraz tzw. inni producenci statystyki europejskiej (Other National Authorities 
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– ONAs), czyli ministerstwa, urzędy i instytucje, które w danym kraju produkują i udo-
stępniają dane na potrzeby europejskie. Przeglądy partnerskie pozwalają ocenić stopień 
przestrzegania zasad EKPS przez kraje należące do ESS, przy tworzeniu, opracowywaniu 
i rozpowszechnianiu statystyk europejskich. 

Trzecia runda przeglądów partnerskich ESS rozpoczęła się w I kwartale 2021 r. i potrwa do 
połowy 2023 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Główny Urząd Statystyczny będąc koordynatorem Krajowego Systemu Statystycznego 
jest odpowiedzialny za organizację i sprawne przeprowadzenie w Polsce całego proce-
su przeglądu partnerskiego. Przewodniczącym Zespołu do spraw koordynowania prac 
i przeprowadzenia przeglądu partnerskiego w polskim systemie statystycznym jest 
Prezes GUS. W GUS powołano: koordynatora krajowego do spraw przeglądu partner- 
skiego, zastępcę koordynatora krajowego oraz oficera łącznikowego do spraw 
komunikacji i promowania przeglądu partnerskiego w Polsce. Funkcję Oficera 
Łącznikowego pełni Pani Karolina Banaszek – zastępca dyrektora Departamentu Edu-
kacji i Komunikacji, Rzecznik Prasowy Prezesa GUS. Powołany zespół będzie realizować 
zadania aż do przyjęcia przez Eurostat ostatecznej wersji raportu z przeglądu partnerskiego 
w polskim systemie statystycznym.

Przeciwdziałanie korupcji 

W celu zapewnienia rzetelnego, bezstronnego i przejrzystego wykonywania zadań w ramach 
przyjętej procedury antykorupcyjnej w Głównym Urzędzie Statystycznym zastosowanie mają: 
„Zasady postępowania pracownika GUS, wobec którego podjęto próbę skorumpowania”, 
„Zasady postępowania pracownika GUS poddawanego presji korupcyjnej lub posiadającego 
informacje na temat korupcyjnego zachowania innego urzędnika”.

Na portalu korporacyjnym GUS została utworzona witryna „Działania antykorupcyjne”. 
Witryna ma za zadanie upowszechnianie materiałów dotyczących tej tematyki w jednym 
dostępnym miejscu dla wszystkich pracowników, informowanie o nowych działaniach  
w administracji i umożliwienie pracownikom statystyki publicznej udziału w szkoleniach. Na 
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witrynie zamieszczane są materiały związane z polityką antykorupcyjną, zarówno dokumenty 
wewnętrzne wytworzone w GUS, jak i przygotowane w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (CBA).  
W 2021 r. pracownicy jednostek służb statystyki publicznej byli zobligowani do realizacji 
szkolenia e-learningowego na platformie szkoleniowej CBA pt.: „Przeciwdziałanie korupcji”. 
Pracownicy podczas szkoleń z tego zakresu tematycznego mają szansę nabyć umiejętności 
rozpoznawania sytuacji problemowych oraz wypracowania sposobów ich unikania, pozyskać 
wiedzę na temat prawnych i instytucjonalnych instrumentów walki z korupcją oraz metod 
przeciwdziałania zjawisku korupcji. 

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych 

Stosowanie klauzul społecznych i środowiskowych, jako jednego z elemen-
tów zrównoważonych zamówień publicznych, jest powszechną praktyką w GUS. 
Opracowane zostały wewnętrzne regulacje odnoszące się do włączania kwestii 
społecznych/środowiskowych do procedur zamówień publicznych. W procesie udzie-
lania zamówień publicznych w GUS, począwszy od etapu planowania po procedowanie  
i realizację zamówienia publicznego, stosowane są dobre praktyki zrównoważonych 
zamówień publicznych. W 2021 r. pracownikom przekazano prezentację „Zastosowanie 
zrównoważonych zamówień publicznych (klauzule społeczne i środowiskowe) w OPZ  
w zakresie obowiązkowym i nieobowiązkowym”, wpisującą się w Strategię zakupową 
GUS. W zakresie strategii zakupowej GUS planowane jest kontynuowanie procesu zwięk-
szania świadomości pracowników w zakresie stosowania zrównoważonych zamówień 
publicznych oraz dalsze doskonalenie kadr w tym zakresie.
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Praktyki operacyjne. Współpraca

Współpraca międzynarodowa

Rok 2021 był dla statystycznej współpracy międzynarodowej czasem wychodzenia z pande-
mii. W tym znaczeniu zachowanie płynnej współpracy na gruncie międzynarodowym było 
jednym z wyzwań. Z sukcesem zorganizowaliśmy DGINS 2021 – konferencję Szefów urzędów 
statystycznych Europejskiego Systemu Statystycznego. Kontynuowaliśmy również polskie 
przewodnictwo w Grupie Partnerskiej ESS, która nadaje kierunek pracom europejskich 
urzędów statystycznych. Prezes GUS został wybrany do Grupy Wysokiego Szczebla ONZ 
ds. partnerstw, koordynacji i budowania potencjału dla statystyki na potrzeby Agendy 
2030, dzięki czemu polska statystyka publiczna zyskała przedstawiciela w gremium wysokiej 
rangi, która zajmuje się wdrażaniem założeń Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W 2021 r. polska statystyka publiczna miała także wpływ na kształtowanie rozwoju syste-
mów statystycznych krajów partnerskich, rozwijając tzw. capacity building. Przykładami 
międzynarodowych projektów rozwojowych były takie przedsięwzięcia, jak: kontynuacja 
współpracy z Krajowym Biurem Statystycznym Mołdawii w ramach włosko-polsko-duń-
skiego konsorcjum, udział w projekcie OECD na rzecz Ukrainy czy też zaangażowanie GUS 
w wieloletnie wsparcie krajów afrykańskich w ramach unijnego Panafrykańskiego Progra-
mu Statystycznego. Uczestnictwo GUS w tego typu przedsięwzięciach to potwierdzenie 
dojrzałości naszej instytucji, która jest gotowa do dzielenia się swoimi doświadczeniami 
z krajami partnerskimi.

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej 
Olga Świerkot-Strużewska

IAOS

17 lutego 2021 r. Prezes GUS dr Dominik Rozkrut w uznaniu zasług dla rozwoju i współpracy 
międzynarodowej w zakresie statystyki publicznej został powołany na funkcję Prezesa 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for 
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Official Statistics) na kadencję w latach 2023–2025. W latach 2021–2023 dr Dominik Roz-
krut będzie pełnił funkcję Prezesa-Elekta IAOS. IAOS, powołany w 1985 r., jest organizacją 
stowarzyszoną z Międzynarodowym Instytutem Statystycznym, zrzeszającą zarówno produ-
centów jak i użytkowników danych statystycznych. Głównym celem IAOS jest promowanie 
rozwoju statystyki oficjalnej oraz oferowanych przez nią usług. Stowarzyszenie aktywnie 
działa na rzecz krajów rozwijających się, zachęcając do podtrzymywania międzynarodowych 
kontaktów w zakresie współpracy statystycznej m.in. poprzez organizowanie konferencji  
i spotkań. Organizacja wydaje również kwartalnik naukowy z zakresu statystyki publicznej.

Porozumienie o współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

W 2021 r. Prezes GUS podpisał porozumienie o współpracy z Ministrem Spraw Zagra- 
nicznych w sprawie ram współpracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje 
działania w obszarze dyplomacji ekonomicznej i wspiera promocję polskiej gospodarki 
oraz polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Z kolei Główny Urząd Statystyczny 
gromadzi i przetwarza dane statystyczne z zakresu handlu zagranicznego oraz posiada 
wybitne zaplecze eksperckie w tej dziedzinie. Dlatego też Strony zdecydowały o sfor- 
malizowaniu współpracy, która będzie dotyczyć m.in. udostępniania przez Prezesa GUS 
danych statystycznych z zakresu handlu zagranicznego. Współpraca obejmuje także przy-
gotowywanie analiz i opracowań w oparciu o dane statystyczne gromadzone przez GUS, 
w głównej mierze dotyczących wymiany handlowej z zagranicą. W szczególności pracownicy 
GUS będą szkolić pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przedstawicielstw 
dyplomatycznych w zakresie korzystania z danych statystycznych z zakresu handlu za-
granicznego oraz przygotowywać dla MSZ opracowania nt. międzynarodowej współpracy 
gospodarczej.

Z kolei MSZ i podległe mu przedstawicielstwa dyplomatyczne – organizując przedsięwzięcia 
wspierające promowanie polskiej gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą – będą 
zapraszać do udziału ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego. Minister Spraw Zagra-
nicznych i Prezes GUS będą się wymieniać informacjami o planowanych przedsięwzięciach 
podczas osobistych spotkań.
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Porozumienia partnerskie

Główny Urząd Statystyczny konsekwentnie nawiązuje porozumienia partnerskie z różnymi 
instytucjami. 

W 2021 r. Główny Urząd Statystyczny podpisał porozumienie z Urzędem Statystycznym 
w Szczecinie oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawach związanych z rozwojem statystyki 
publicznej, wymianą wiedzy i wzajemnym wsparciem w obszarze działalności naukowej 
i badawczej w celu rozwoju wieloletniej i wielokierunkowej współpracy.

W celu prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w instytucjach publicznych, 
zachęcających do udziału w spisie powszechnym oraz prezentujących korzyści dla go-
spodarki narodowej i społeczeństwa w 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy 
pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  
Porozumienie dotyczyło współpracy między urzędami w zakresie popularyzacji Narodowego 

Prezes GUS dr Dominik Rozkrut
podpisujący porozumienie z ZUS
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Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i zobowiązało obie strony do wspólnego 
działania w zakresie szerszego dotarcia z kampanią informacyjną i promocyjną do pracow-
ników, klientów i interesariuszy ZUS. Porozumienie pozwoliło na podejmowanie wspólnych 
działań m.in. w zakresie utworzenia w jednostkach terenowych ZUS punktów spisowych 
obsługiwanych przez urzędy statystyczne. 

Główny Urząd Statystyczny podpisał porozumienie o współadministrowaniu danymi osobo-
wymi w ramach organizacji Olimpiady Statystycznej, zawarte pomiędzy Głównym Urzędem 
Statystycznym a Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podpisał porozumienie zawarte z Fundacją Cen-
trum Badania Opinii Społecznej z siedzibą w Warszawie. Strony na mocy tego porozumienia 
zobowiązały się, aby w ramach realizowania przypisanych im zadań współpracować w zakre-
sie tworzenia, wykorzystania i poprawy jakości operatów w obszarze badań społecznych.

Główny Urząd Statystyczny wspiera efektywne zbieranie danych dotyczących funkcjonowania 
służby cywilnej w Polsce. 12 października 2021 r. Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-
-Urbański i Prezes GUS dr Dominik Rozkrut podpisali porozumienie w sprawie współpracy 
w zakresie sprawozdawczości o stanie służby cywilnej. Dzięki narzędziu opracowanemu 
przez GUS jednostki zobowiązane będą korzystać z tej uproszczonej formy sprawozdaw-
czości, a dane będą zgromadzone przez GUS i łatwe do przetwarzania statystycznego.

W 2021 r. zawarto również umowę partnerstwa lokalnego w zakresie realizacji projektu 
badawczego pt. „Wyzwania opolskiego rynku”. Partnerami porozumienia byli: Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Urząd Statystyczny 
w Opolu, Narodowy Bank Polski, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Powiatowy Urząd Pracy 
w Głubczycach, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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Prezes GUS dr Dominik Rozkrut 
oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański
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Patronaty honorowe

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego corocznie przyznaje patronaty honorowe. Patro-
nat honorowy Prezesa GUS to wyraz szczególnego uznania dla przedsięwzięć związanych 
tematycznie z misją i zakresem zadań realizowanych przez statystyką publiczną, charak-
teryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym. W 2021 r. Prezes 
GUS objął patronatem honorowym 15 krajowych wydarzeń poświęconych zróżnicowanej 
tematyce. Organizatorami wydarzeń były uczelnie publiczne, stowarzyszenia i fundacje 
oraz instytuty badawcze. Szczegółowe informacje o udzielonych patronatach znajdują się 
w biuletynie informacji publicznej GUS. 

STAT!UP

Projekt Stat!UP powstał w odpowiedzi na wyzwania stojące przed statystyką publiczną, 
wynikające m.in. z postępującej i wszechobecnej cyfryzacji życia społeczno-gospodar-
czego. Zjawisko to w dużym stopniu przyczyniło się do zmiany oczekiwań użytkowników 
danych zarówno komercyjnych, jak i publicznych. Coraz częściej potrzebują oni informacji 
aktualnych, przekazywanych w możliwie najkrótszym czasie, dotyczących konkretnie zdefi-
niowanych zagadnień, często wykraczających poza obszar PBSSP. Jedna ze światowych firm 
doradczych z tzw. „wielkiej czwórki”, firma PwC, w ramach projektu świadczy profesjonalne 
usługi doradcze przez cały okres jego trwania. Efektem współpracy będzie m.in. wypra-
cowanie kompleksowego planu działań modernizacyjnych w GUS z rekomendacjami, jak 
zwiększyć rolę Statystyki Polskiej w kształtowaniu polityk publicznych i zmieniać kulturę 
organizacyjną.



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

120

Rok 2021 dla Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska to przede wszystkim czas 
dużych wyzwań związanych z realizacją projektu „Stat!UP – Modernizacja infrastruktury 
informacyjnej państwa”. Przedsięwzięcie, które koordynowaliśmy, jest pierwszym krokiem 
w kierunku zmiany kultury organizacyjnej i usprawnienia funkcjonowania statystyki pu-
blicznej. Wymagało szerokiej współpracy w resorcie, zaangażowania bardzo wielu jednostek 
oraz pracowników na różnych poziomach odpowiedzialności i o różnych kompetencjach. 
Wspólnie wypracowaliśmy scenariusze zmian oraz rekomendacje w zakresie konkretnych 
działań. W projekcie współpracowaliśmy z firmą PwC (Polska), a jego realizację wsparła 
Komisja Europejska. Mamy nadzieję na kontynuację rozpoczętych prac, które są niezbędne, 
aby statystyka publiczna mogła stawić czoła wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości i rosnącym potrzebom użytkowników danych.

Dyrektor Departamentu 
Badań Przestrzennych i Środowiska 

Dominika Rogalińska

Współpraca na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Główny Urząd Statystyczny podejmuje współpracę z różnymi jednostkami, które angażują 
się w realizację celów Agendy 2030. Rola Głównego Urzędu Statystycznego opiera się na 
wsparciu informacyjnym czy merytorycznym i dotyczy zarówno współpracy na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym. 

Krajowa platforma raportująca SDG (sdg.gov.pl)

Krajowa platforma raportująca jest narzędziem, które służy do prezentowania wskaźników 
monitorujących postępy z realizacji celów Agendy 2030 w Polsce. Dzięki platformie oraz jej 
systematycznemu aktualizowaniu wszystkie zainteresowane podmioty (decydenci, biznes, 
świat nauki, społeczeństwo) posiadają otwarty dostęp do informacji umożliwiających 
kompleksowe analizy na temat postępów Polski w realizacji 17 Celów. 



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

121

Platforma prezentuje dwa zestawy wskaźników – tj. globalny i krajowy. Udostępniane na 
platformie zestawy wskaźników są zbieżne z podejściem Agendy 2030, która zachęca kraje 
do budowania własnych zestawów wskaźników, dostosowanych do krajowych potrzeb, 
ambicji i możliwości. 

W 2021 r. Główny Urząd Statystyczny, który jest koordynatorem procesu monitorowania 
realizacji celów Agendy 2030 w Polsce, kontynuował prace związane z monitorowaniem 
celów zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, jak również na poziomie globalnym 
i regionalnym. Inicjował także nowe działania w tym obszarze.

Strona główna Krajowej Platformy Raportującej SDG
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W 2021 r. rozpoczęto prace koncepcyjne nad podejściem do monitorowania celów zrów-
noważonego rozwoju na niższych poziomach terytorialnych (regionalnym i lokalnym). 
Platforma zwiększyła spektrum informacyjne poprzez uzupełnienie jej o dodatkowe dez-
agregacje wskaźników.

W związku z rewizją zestawu wskaźników globalnych SDG i przyjęciem zmian w zestawie 
przez Komisję Statystyczną ONZ w marcu 2021 r., GUS dostosował w 2021 r. zakres sta-
tystyk SDG dla Polski, raportowanych do organizacji międzynarodowych, m.in. poprzez 
zapewnienie danych i metadanych dla nowych wskaźników na Platformie SDG.

Cyfrowe Raporty SDG

Główny Urząd Statystyczny publikuje cyfrowe Raporty SDG. Raporty są interaktywnymi 
publikacjami GUS podsumowującymi osiągnięcia Polski z realizacji celów Agendy 2030.  
Cyfrowa forma publikacji jest okazją do działania GUS w duchu społecznej odpowiedzial-
ności: z troską o środowisko i z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. 

Raporty są opracowywane corocznie, a ich tematyka dotyczy wybranych aspektów zrów-
noważonego rozwoju. 

W 2021 r. ukazała się druga edycja cyfrowego Raportu SDG pod tytułem „Polska na drodze 
zrównoważonego rozwoju. Inkluzywny wzrost gospodarczy” raportsdg.stat.gov.pl. Tematem 
wiodącym Raportu jest wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu, w tym niwelowaniu 
nierówności regionalnych i społecznych.

Inicjatywy w ramach Kampanii 17 Celów 

Główny Urząd Statystyczny włączył się w inicjatywę o nazwie Kampania 17 Celów podmiotu 
specjalizującego się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju, firmy CSR Consulting. 

Kampania obejmuje partnerstwo na rzecz SDGs skupiające wiele środowisk: organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa, świat nauki oraz instytucje państwowe. Współpraca ma 
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inspirować do podejmowania wielosektorowych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i Agendy 2030. 

W ramach kampanii wypracowane zostało narzędzie do monitorowania wpływu biznesu 
na realizację SDG, tzw. Barometr Wpływu sdg.gov.pl/business/. Narzędzie to, dostępne od 
2019 r. na Platformie SDG, jest skierowane do przedsiębiorstw, które chcą ocenić skutecz-
ność swoich działań na rzecz Agendy 2030. To produkt, który wykracza poza standardową 
ofertę statystyki publicznej. Jest wspólnym dziełem członków Kampanii 17 Celów – to inicja-
tywa łącząca partnerów ze środowisk pozarządowych, świata nauki, administracji publicznej 
i statystyki, działająca pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wobec 
szerokiego zainteresowania tą unikalną inicjatywą na arenie międzynarodowej, Barometr 
Wpływu został ujęty jako przykład dobrej praktyki w drugiej edycji Mapy Drogowej dla 
statystyk SDG – przewodniku wspierającym kraje regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Narodów Zjednoczonych w monitorowaniu zrównoważonego rozwoju.

GUS został głównym partnerem akcji edukacyjnej Dobre Cele, która podnosi świadomość 
w obszarze SDGs. Akcja zainicjowana przez Kampanię 17 Celów we wrześniu 2021 r. jest 
skierowana do konsumentów i ma za zadanie wskazać, jakie działania należy podejmować 
na co dzień, aby przyczynić się do realizacji Agendy 2030 „tu i teraz”.  

Współpraca ze środowiskiem akademickim

Departament Opracowań Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego regularnie 
prowadzi gościnne wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dotyczące 
monitorowania SDGs oraz roli statystyki publicznej w tym procesie.

Grupa Sterująca ds. Statystyk dla SDGs

Na arenie międzynarodowej GUS kontynuował działania związane z organizacją procesu 
monitorowania Agendy 2030 w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej NZ (EKG), poprzez 
aktywność na forum Grupy Sterującej ds. Statystyk dla SDGs, której współprzewodniczy 
od 2018 r. Jej celem jest ułatwienie krajom UNECE zarządzania procesem monitorowania 
celów zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez zdefiniowanie rekomendacji, dzielenie się 
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doświadczeniem i wymianę dobrych praktyk. Wymiernym efektem prac grupy w 2021 r. 
było opublikowanie wspominanej już 2. edycji Mapy Drogowej ds. statystyk SDGs (Road 
Map on statistics for Sustainable Development Goals – second edition), która wzbogaciła 
ten przewodnik o wskazówki dotyczące podejścia do nowych wyzwań związanych m.in. 
z automatyzacją transmisji danych, wykorzystaniem innowacyjnych źródeł danych i po-
trzebą identyfikacji i obserwacji grup narażonych na wykluczenie. 

Grupa wysokiego szczebla ds. Partnerstwa, Koordynacji i budowania potencjału 
ds. Statystyk dla Agendy 2030

Prezes GUS został powołany na członka Grupy Wysokiego Szczebla ds. Partnerstwa, Koor-
dynacji i Budowania Potencjału ds. Statystyk dla Agendy 2030 (High-level Group for 
Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for Sus-
tainable Development – HLG-PCCB). Grupa zapewnia strategiczne przywództwo w procesie 
wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w zakresie monitorowania i sprawozdawczości 
statystycznej. Dzięki tej nominacji polska statystyka publiczna zyskała przedstawiciela  
w grupie wysokiej rangi, która zajmuje się wyznaczaniem strategicznych celów w ramach 
monitoringu realizacji Celów Agendy 2030. Prezes GUS, obok reprezentowania Polski, 
reprezentuje także region Europy Wschodniej.

Cykl spotkań Road to Bern

W połowie 2021 r. w Warszawie odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach cyklu spotkań 
Road to Bern. Jest to inicjatywa promująca Światowe Forum Danych w Bernie. Spotkanie 
współorganizowane wraz z Urzędem Statystycznym w Szwajcarii pt. „Harnessing Remote 
Sensing for Sustainable Cities” przebiegało w formie hybrydowej i było poświęcone inno-
wacyjnym metodom i rozwiązaniom w zrównoważonym rozwoju miast, wykorzystującym 
nowe źródła danych, w tym teledetekcję. Spotkanie zgromadziło polskich, szwajcarskich 
i amerykańskich ekspertów oraz praktyków z dziedzin urbanizacji, zrównoważonego roz-
woju, digitalizacji i statystyki.



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

125

Zespół do Spraw Zrównoważonego Rozwoju

W ramach współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju przedstawiciele GUS (Emilia 
Andrzejczak, Karolina Banaszek – koordynacja grupy roboczej ds. społecznie odpowie-
dzialnej administracji) kontynuowali swój udział w pracach międzyresortowego Zespołu 
ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół jest 
platformą współpracy administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i partnerami 
społeczno-gospodarczymi na rzecz adaptacji do wyzwań zrównoważonego rozwoju poprzez 
upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w praktykach rynkowych.  

Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności administracji wchodząca w skład Ze-
społu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 
była organizatorem konferencji on-line „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sek-
torze publicznym”. Konferencja z udziałem Pani Karoliny Banaszek, Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Edukacji i Komunikacji odbyła się 15 stycznia 2021 r. Udział w konferen-

Plakat informujący o spotkaniu ROAD TO BERN
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cji wzięli członkowie Grupy roboczej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego  
i pozostałych urzędów centralnych i lokalnych. W czasie konferencji poruszane by-
ły kwestie związane z stosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w działaniach 
administracji publicznej oraz wdrożeniem skutecznej współpracy między jednostkami  
i tworzeniem wspólnych wartości dla rozwoju administracji.

Plakat informujący o spotkaniu Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze 
publicznymPrzewodnik dla administracji centralnej
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Spotkanie było okazją do upowszechniania wyników prac Grupy roboczej, czyli bazy dobrych 
praktyk społecznej odpowiedzialności administracji publicznej dostępnej na portalu gov.pl 
oraz podręcznika „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji. Pod-
ręcznik dla administracji centralnej”. Przedstawiciele wybranych urzędów omówili wdrożone 
w urzędach dobre praktyki, będące przejawem społecznej odpowiedzialności administracji. 

Edukacja klimatyczna w Polsce

Atutem statystyki publicznej jest jakość danych statystycznych. Oficjalne dane statystyczne 
dostarczane w postaci rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji  
środowiska naturalnego są źródłem wiedzy o klimacie. 

GUS brał udział w przygotowaniu raportu pt. Edukacja Klimatyczna w Polsce (współpra-
ca Główny Urząd Statystyczny z UN Global Compact). W raporcie wskazano gdzie należy 
poszukiwać wyników badań statystycznych dotyczących klimatu i środowiska. Ponadto  
w publikacji podkreślono, iż w  procesie monitorowania realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju ważne wsparcie stanowi statystyka publiczna. Za sprawozdawczość w zakresie 
wskaźników zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym w Polsce odpowiada Główny 
Urząd Statystyczny.

Ku lepszemu życiu

Działalność Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju od lat stanowi wiodący głos 
w wyznaczaniu kierunków rozwoju i przebudowy świata w stronę prężnych, niewyklucza-
jących i ekologicznych gospodarek oraz nowoczesnych społeczeństw. Z okazji 25. rocznicy 
członkostwa Polski w tej organizacji, Departament Opracowań Statystycznych GUS przy-
gotował publikację Ku lepszemu życiu. Polska w OECD. Publikacja przedstawia zmiany, 
jakie w ostatniej dekadzie zaszły w jakości życia mieszkańców Polski na tle przemian 
obserwowanych w pozostałych krajach członkowskich OECD. Opracowanie bazuje na wskaź-
nikach tworzących Indeks Lepszego Życia (Better Life Index), pogrupowanych w jedenaście 
obszarów o kluczowym znaczeniu dla ogólnej oceny jakości życia. Analiza każdego ob-
szaru rozpoczyna się rankingiem prezentującym syntetyczny wynik krajów członkowskich 
w każdym z prezentowanych tematów. Stanowi to kontekst dla analizy porównawczej, Raport Edukacja Klimatyczna w Polsce
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pokazujący jak poszczególne kraje członkowskie radzą sobie w danym obszarze, ze szcze-
gólnym zaakcentowaniem pozycji Polski. 

Publikacja Ku lepszemu życiu Polska w OECD

Inne inicjatywy

Główny Urząd Statystyczny został zaproszony w charakterze konsultacyjno-doradczym do 
projektu pn. „Program budowania potencjału administracji publicznej w celu wspierania 
wdrażania i realizacji działań na rzecz SDG i zrównoważonego rozwoju”. Projekt ma za 
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zadanie rozwijać wiedzę i umiejętności pracowników administracji publicznej w obszarze 
SDGs. Jest on realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Pro-
gramu Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej (jako wykonawcę projektu 
KE wskazała Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 

W dniu 25 listopada 2021 r. w ramach VI edycji Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu koor-
dynator działań CSR w US Kraków, Pani Monika Wałaszek, wystąpiła, z wykładem „Działania 
realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Statystycznym w Krakowie”. 
Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie”, działające na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Podczas swojego wykładu koordynator działań CSR udowodniła, że społeczna odpowie-
dzialność i zrównoważony rozwój to nie filozofia zarezerwowana jedynie dla największych 
firm. Na przykładzie swojego urzędu podzieliła się doświadczeniami, przemyśleniami i 
radami. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami realizowanymi 
przez US Kraków w ramach CSR.

7.6. Zagadnienia konsumenckie

Udostępnianie danych

Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników danych zapewnia w Głównym Urzędzie Staty-
stycznym Centralne Informatorium Statystyczne (CIS). Do jego zadań należy bezpośrednia, 
telefoniczna i korespondencyjna obsługa klienta. Ze względu na warunki pandemiczne 
obsługa informacyjna realizowana była pisemnie i poprzez Infolinię Statystyczną, czynną 
w dni robocze w godzinach 8:00–15:00. 

Do czasu wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 użytkownicy mogli 
na miejscu konsultować się z pracownikami, którzy kierowali ich do ogólnodostępnych 
danych statystycznych, udzielali wyjaśnień metodologicznych lub innego rodzaju wsparcia 
w obszarze działań statystyki publicznej. W przypadku archiwalnych materiałów użytkow-
nikom proponowana była wizyta w Centralnej Bibliotece Statystycznej w GUS. 
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Obsługa korespondencyjna

W 2021 r. pracownicy GUS obsłużyli 6626 zamówień skierowanych do Urzędu poprzez 
formularz zapytania o dane, który jest dostępny na Portalu Informacyjnym GUS. Kore-
spondencję przysyłano również korzystając z formuły Pytanie do GUS, za pomocą funkcji 
e-puap i tradycyjną pocztą. W roku spisowym liczba zamówień dotyczących zapytań o spis 
wyniosła ponad 33 tysiące.

Powyższe statystyki wskazują, że dane pozyskiwane były przede wszystkim do potrzeb 
deklarowanych jako prywatne. W przypadku przedsiębiorców zainteresowanie dotyczyło 
informacji niezbędnych do analiz rynkowych. Z kolei administracja rządowa wnioskowała 
o statystyki do realizacji swoich celów statutowych. Dużą grupę stanowiły też uczelnie 
i placówki badawcze, które zamawiały dane do projektów naukowych. Liczna koresponden-
cja kierowana była przez studentów, którzy potrzebowali materiałów do celów edukacyjnych. 

Korzystający z danych według kategorii zleceniodawcy

373

323

192

osoby korzystające z danych
do ce��w osobistych
przedsiębiorstwa

administracja rządowa
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Analizując zamówienia według kategorii zleceniodawcy z danych w 2021 r. korzystali naj-
częściej: 

262

162

140

136

115

114

110

ludno��, procesy demograficzne

ceny, wska�nik cen

rynek pracy

działalno�� rolnicza i le�na

działalno�� przemysłowa

warunki życia ludno�ci, pomoc społeczna, budżety

gospodarstw domowych, koniunktura konsumencka

wynagrodzenia, koszty pracy i �wiadczenia społeczne

Najpopularniejsze zagadnienia według częstotliwo�ci za��wie� w 2�21 r.

Popularność zagadnień dotyczących obszarów demografii to w dużej mierze efekt pande-
mii, szczególnie w zakresie statystyk zgonów według przyczyn. Drugim najpopularniejszym 
tematem zapytań były ceny, a kolejnym to kwestie związane z wpływem pandemii na rynek 
pracy. Działalność przemysłowa to temat szczególnie ważny dla przedsiębiorców dokonu-
jących analiz rynkowych wykorzystywanych do celów komercyjnych. 

Obsługa informacyjna w dużej mierze koncentrowała się na ogólnodostępnych zasobach 
Portalu Informacyjnego GUS. W przypadku zapytań dotyczących niepublikowanych danych, 
sprawy były przekazywane do odpowiednich jednostek merytorycznych, które określały 
dostępność informacji i ewentualny koszt ich opracowania. W kolejnym kroku klienci byli 
informowani o warunkach i kosztach udostępnienia danych. Zamówienia były przekazy-
wane do realizacji po akceptacji kosztów i uregulowaniu płatności przez zamawiającego.  
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Bezpieczeństwo danych

Osoby, które składały zapotrzebowanie na statystyki przy pomocy Formularza zamawiania 
danych, wyrażały zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych przez Prezesa 
Urzędu w zakresie i w celu realizacji wniosku o udostępnienie danych statystycznych 
w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Brak wyrażenia zgody oznaczał brak możliwości ob-
sługi wniosku. 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Zrobimy wszystko, aby zagwarantować przy-
sługujące prawa i wolności osobom, których dane dotyczą.

Mariola Wiatrowska,  
Inspektor Ochrony Danych w GUS

Służby statystyki publicznej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pu-
blicznej zbierają, gromadzą, przechowują, opracowują, łączą i wtórnie wykorzystują dane 
od podmiotów gospodarki narodowej i o tych podmiotach oraz o ich działalności, a także 
dane od osób fizycznych i o tych osobach, ich życiu i sytuacji oraz dane dotyczące zjawisk, 
zdarzeń i obiektów. Są to zarówno dane respondentów, osób przesyłających dane poprzez 
Portal Sprawozdawczy lub zgłaszających zamówienie na dane, jak i dane osób przetwarza-
nych w ramach zawartych umów, porozumień czy organizowanych konkursów, olimpiad, 
sympozjów lub kongresów. 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko narusze-
nia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 
Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 
aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO. 

Wszystkie dane osobowe podlegają szczególnej ochronie, a osoby, których dane dotyczą, 
mają zagwarantowane prawa i wolności wynikające z rozporządzenia RODO.

Wydział Ochrony Danych Osobowych działający w ramach Departamentu Systemów Te-
leinformatycznych, Geostatystyki i Spisów dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie 
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odbywało się w sposób gwarantujący spełnienie wymagań wynikających z RODO i innych 
uregulowań prawnych. Proces rozpoznania i zapewnienia właściwego postępowania z da-
nymi osobowymi rozpoczyna się jeszcze przed ich zebraniem. Każda komórka organizacyjna 
GUS, przed przystąpieniem do procesu, w ramach którego przetwarzane będą dane oso-
bowe musi opisać proces określając cel i zakres zbieranych danych osobowych, podstawę 
prawną przetwarzania danych, czas przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą, 
określa czy dane osobowe będą podlegały profilowaniu, komu będą udostępniane, czy 
będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz wskazuje 
administratora danych osobowych. W stosunku do każdego procesu przetwarzania danych 
prowadzona jest ocena ryzyka wystąpienia naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
których dane dotyczą oraz gdy jest to zasadne, ocena skutków naruszenia ochrony danych 
do przetwarzania danych. 

Tylko pozytywnie ocenione procesy przetwarzania danych osobowych mogą zostać wdro-
żone i tylko w takich procesach istnieje możliwość przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac statystycznych są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz 
w ustawie o ochronie danych osobowych i RODO. Dane osobowe od momentu ich zebra-
nia stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy 
statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe 
i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. 

W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione 
przez Administratora do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy 
koniecznej. 

Osobom, których dane są przetwarzane, przekazywane są informacje, o których mowa 
w art. 13 i 14 RODO. 

Osoby przekazujące dane są świadome w jakim celu zbierane są dane, co się z nimi dzieje 
oraz do czego mają prawo.



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

134

Na potrzeby zagwarantowania praw osób w GUS stworzono mechanizm udzielania od-
powiedzi na pytania zgłoszone przez osoby fizyczne drogą elektroniczną na adres e-mail 
IOGGUS@stat.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu. Dedykowany zespół pracow-
ników monitoruje nadchodzące wnioski i we współpracy z merytorycznymi komórkami 
Urzędu przygotowuje odpowiedzi na pytania lub realizuje żądania osób w zakresie przy-
sługujących im: prawa dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Jesteśmy gotowi do współpracy z osobami, których dane przetwarzamy.

W celu zagwarantowania przestrzegania RODO i podniesienia świadomości osób przetwa-
rzających dane, w ramach Urzędu organizowane są szkolenia uzupełniające oraz szkolenia 
dedykowane dla pracowników nowoprzyjętych do pracy z zakresu ochrony danych oso-
bowych. Dostęp do danych osobowych jest możliwy tylko po uzyskaniu upoważnienia 
wydawanego przez właściwego Administratora, na wniosek przełożonego wyłącznie osobom, 
które zrealizowały szkolenie z zakresu danych osobowych i osiągnęły pozytywny wynik 
z testu.

Przetwarzanie danych realizowane jest wyłącznie przez osoby posiadające pisemne upo-
ważnienie Administratora.

Dbałość o spełnienie wymogów określonych przez RODO przejawia się w kierowaniu nie-
mal wszystkich przygotowywanych w Urzędzie dokumentów do weryfikacji i uzgodnień 
z wyspecjalizowaną komórką w zakresie ochrony danych osobowych. Komórka ta we 
współpracy z właściwą komórką merytoryczną sprawdza zgodność z przepisami prawa, 
w tym poprawność zastosowanej podstawy prawnej, umożliwiającej zbieranie danych, 
cel przetwarzania, zakres i celowość zbieranych danych, minimalizację danych oraz okres 
przez jaki przetwarzanie ma być realizowane.

Współpraca komórek merytorycznych i wyspecjalizowanych w ochronie danych osobo-
wych gwarantuje bezpieczeństwo danych oraz przetwarzanie danych zgodne z prawem.
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Wiemy, że każdy człowiek ma prawo do prywatności, sfery chronionej przepisami prawa, 
a dane osobowe stanowią jedną z cenniejszych wartości. Ochrona danych osobowych jest 
naszym priorytetem i wychodzimy naprzeciw nowym wyzwaniom wynikającym z rozwoju 
technologii informacyjnych.

Nie poprzestajemy na laurach. Dostosowujemy się do wyzwań, aby coraz lepiej wykony-
wać swoje zadania. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dla statystyki publicznej rok 2021 był ważny z powodu Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021, który trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Spis odbywał 
się w trudnych warunkach pandemicznych. Celem NSP 2021 było:

� zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charaktery-
styce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych 
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym 
i lokalnym,

� analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych 
w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin 
w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy był obo-
wiązkową formą spisania się.

Respondenci, którzy nie mogli samodzielnie spisać się przez formularz internetowy lub 
telefonicznie na Infolinii Spisowej, zostali spisani przez rachmistrzów telefonicznie albo 
podczas wywiadu bezpośredniego. 
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Organizacja obsługi respondenta podczas spisu

Z myślą o respondentach, którzy nie mieli dostępu do Internetu, nie dysponowali warun-
kami techniczno-materialnymi umożliwiającymi przeprowadzenie samospisu lub nie mogli 
dokonać go z różnych innych przyczyn, zostało udostępnionych w całej Polsce ok. 2600 
stałych stanowisk do samospisu. GUS, urzędy statystyczne, urzędy gmin oraz inne gmin-
ne jednostki organizacyjne zapewniły bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych 
w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przepro-
wadzenia samospisu internetowego. Niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej 
aplikacji była zapewniona na wniosek osoby chcącej skorzystać z takiego stanowiska. 
Stanowiska do samospisu były dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. 
Okresowo uruchamiane były także dodatkowe punkty spisowe w placówkach, z którymi 
GUS podejmował na bieżąco współpracę, np. w urzędach skarbowych, w punktach pocz-
towych czy w ZUS. Organizowane były „mobilne punkty spisowe” podczas licznych imprez 
okolicznościowych na terenie całego kraju oraz w miejscach zgromadzeń, np. w okolicy 
kościołów w czasie niedzielnych mszy, pod szkołami podczas rozpoczęcia roku szkolnego, 
czy na wydarzeniach plenerowych – kina pod chmurką, pikniki rodzinne, dożynki gminne itp. 
Podejmowano także współpracę z sołectwami w celu umożliwienia mieszkańcom spisania 
się w najbliższej okolicy, np. w świetlicach wiejskich, remizach strażackich itp. 

Respondenci, którzy nie mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub 
telefoniczne na Infolinii Spisowej, zostali spisani przez rachmistrzów telefonicznie lub 
podczas wywiadu bezpośredniego.

Rachmistrzowie dzwonili z  numeru  22 828 88 88  lub z  numeru Infolinii Spisowej, 
tj. 22 279 99 99, a od 23 czerwca realizowali wywiady bezpośrednie. Tożsamość rachmistrza 
można było zweryfikować poprzez Infolinię Spisową. 

Obsługa telefoniczna podczas spisu – Infolinia Statystyczna

Spis odbywał się poprzez Infolinię Spisową od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 
do 18:00. Rozwiązanie to było szczególnie dedykowane osobom wykluczonym cyfrowo. 
Respondentom, którzy nie mieli dostępu do Internetu lub nie mogli dokonać samospisu 
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zaproponowano metodę „Spisu na żądanie”. Dzięki temu respondent miał możliwość 
skontaktowania się z Infolinią Spisową, gdzie po wybraniu kanału „Spisz się przez telefon” 
łączył się z rachmistrzem spisowym.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Główny Urząd 
Statystyczny zapewnił na wniosek interesanta stacjonarną obsługę w języku migowym 
osób głuchych i słabosłyszących. W tym celu przygotowany został dedykowany formularz 
on-line, przez który osoby głuche i słabosłyszące mogły zgłosić potrzebę skorzystania z tej 
formy pomocy. GUS wprowadził alternatywną formę komunikacji w ramach dedykowanej 
Infolinii Spisowej, tj. zapewnienie usługi wideotłumacza w polskim języku migowym. 

Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami podczas spisu

W trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zapewniona zosta-
ła kompleksowa obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Uwzględnione zostały osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze 
wymagające wsparcia, osoby wykluczone cyfrowo (np. brak umiejętności posługiwania się 
komputerem, niska jakość łącza internetowego, brak dostępu do Internetu) oraz wszyst-
kie pozostałe grupy osób, które z uwagi na swoje cechy lub okoliczności, w których się 
znajdowały, nie były w stanie samodzielnie przezwyciężyć barier uniemożliwiających 
im samodzielne spisanie się przez Internet. Podjęte działania spełniały wymogi ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych.

Pracownicy US Rzeszów podczas tzw. „dyżurów spisowych” korzystali z pomocy tłumacza 
języka migowego. Spisywani byli słabosłyszący – podopieczni Podkarpackiego Stowa-
rzyszenia Głuchych w Rzeszowie. Ze wsparcia merytorycznego pracowników US Rzeszów 
mogli skorzystać także słabowidzący – podopieczni Podkarpackiego Związku Niewidomych 
w Rzeszowie. Urząd podjął starania o zapewnienie podczas spisu mobilnej obsługi re-
spondentów. W tym celu, aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców Podkarpacia, 
którzy samodzielnie nie zdążyli się spisać, zaplanował 86 tras „Spisobusów”, w których 
mieszkańcy odwiedzanych gmin mogli skorzystać ze wsparcia merytorycznego przy wy-
pełnianiu formularza spisowego. Podobne „Spisobusy” jeździły po innych miastach Polski. Spis słabosłyszących US Rzeszów
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Spisobus US Rzeszów

W ramach pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami pracownicy US Opole pomogli 
w realizacji obowiązku spisowego członkom Polskiego Związku Niewidomych z Opola 
i powiatu opolskiego. Podczas akcji spisano ponad 30 osób. Przedstawiciele US Opole 
w dniu 12 maja 2021 r. odwiedzili Dom Nadziei – Dzienne Centrum Osobom Bezdomnym 
i Ubogim w Opolu, gdzie udzielili wsparcia osobom wykluczonym cyfrowo i bezdomnym  
w wypełnianiu aplikacji spisowej.
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Pracownicy US Opole i respondenci podczas spisu osób 
bezdomnych

Pracownicy US Zielona Góra zorganizowali mobilne punkty spisowe dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami. Pomogli seniorom, osobom bezdomnym, a także wsparli placówkę 
dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. 
Wszyscy spisani otrzymali upominki NSP 2021.

W województwie podlaskim pracownicy US Białystok zapewnili obsługę dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami. W ramach obowiązku spisowego udzielili pomocy w spisaniu się 
osobom starszym oraz cudzoziemcom. Zapewnili pomoc tłumacza języka migowego.
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Mobilny punkt spisowy z udziałem osób starszych 
US Białystok

Mobilny punkt spisowy w Klubie Seniora w Zaściankach 
k. Białegostoku
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Zaangażowanie interesariuszy

W ramach działań poprzedzających spis, a także w jego trakcie miały miejsce spotkania 
z przedstawicielami środowisk mniejszości narodowych i etnicznych. Podczas wideokon-
ferencji w województwie małopolskim zorganizowanego przez US Kraków przy współpracy 
Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych został 
zaprezentowany formularz spisowy oraz sposób jego wypełniania ze szczególnym uwzględ-
nieniem pytań związanych z przynależnością narodowo-etniczną, językiem oraz religią.

GUS laureatem nagrody ,,Złota e-tarcza”

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, jak wszystkie prowadzone przez GUS 
badania statystyczne, został zrealizowany z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. 
Wdrożone zabezpieczenia powstały w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną 
spełniają najwyższe standardy i zapewniają ochronę gromadzonych informacji. 

GUS laureatem nagrody Złota e-Tarcza
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Podczas XXVII Forum Teleinformatyki, uznanego za największą konferencję branży IT dla 
sektora publicznego, Prezes GUS dr Dominik Rozkrut odebrał nagrodę Złota e-Tarcza. 
W opinii Rady Programowej Forum opracowanie przez GUS koncepcji oraz zaprojektowanie 
i wdrożenie rozwiązań informatycznych, wspierających przeprowadzenie NSP 2021, miało 
miejsce w sposób bezpieczny, efektywny i pionierski w skali międzynarodowej. Złota e-Tar-
cza jest wyróżnieniem przyznawanym za realizację projektów informatycznych skutecznie 
ograniczających negatywne skutki pandemii i jednocześnie wzmacniających znaczenie 
inwestycji informatycznych w skutecznym funkcjonowaniu państwa.

Loteria NSP 2021

Loteria była przedsięwzięciem na skalę całego kraju skierowanym do wszystkich pełno-
letnich osób fizycznych objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021, które spisały się w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie: spis.gov.pl. Zadaniem Loterii było zachęcenie 
do udziału w samospisie. Loteria NSP 2021 była promowana w środkach masowego prze-
kazu na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Informacje o Loterii pojawiły 
się na dedykowanej stronie internetowej loteria.spis.gov.pl, a także w mediach: spotach 
radiowych i telewizyjnych oraz artykułach sponsorowanych i reklamowych publikowa-
nych w prasie i Internecie. Warunkiem przystąpienia do Loterii było zarejestrowanie 
zgłoszenia udziału w okresie od 22 kwietnia do 7 lipca 2021 r. na wskazanej przez GUS 
specjalnej stronie Internetowej. Nagrodami w Loterii były karty podarunkowe o war-
tości 500 zł lub 1000 zł oraz 16 samochodów miejskich. Nagrody były rozlosowane w 7 
losowaniach, z czego 6 odbyło się  w równych odstępach czasowych przez okres obo-
wiązywania samospisu. W siódmym, finałowym, rozlosowano auta. Ich wręczenie odbyło 
się w ramach uroczystości, która odbyła się z udziałem Prezesa GUS 6 września 2021 roku. 
W trakcie uroczystej gali Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut, pogratulował wszystkim zwy-
cięzcom wygranej i podkreślił, jak ważny jest udział obywateli w Narodowym Spisie 
Powszechnym. 
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Nagroda główna w Loterii NSP 2021 samochód Toyota Yaris

Zwycięzcy nagrody głównej w Loterii NSP 2021
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Konkurs na najbardziej cyfrową gminę NSP 2021

Konkurs został przeprowadzony od 15 lipca do 30 września 2021 roku. Zadaniem konkur-
sowym było:

� włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu internetowego w trakcie 
trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, m.in. poprzez dzia-
łania promocyjne NSP 2021, jego propagowanie i zwiększanie świadomości obywateli 
o obowiązku spisowym, 

� zintensyfikowanie metody samospisu internetowego jako prostej i bezpiecznej metody 
wypełnienia obowiązku spisowego, 

� osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika samospisu internetowego osób fizycznych, ob-
jętych NSP 2021 na terenie gmin, 

� promowanie idei samospisu i budowanie wśród obywateli świadomości odpowiedzial-
ności za państwo. 

Adresatami konkursu były gminy, na terenie których osoby fizyczne objęte NSP 2021 do-
konały samospisu internetowego od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl. Zgłoszenia były przyjmowane za 
pomocą aplikacji internetowej.

W konkursie uczestniczyło ponad 700 gmin. Udział w konkursie był szansą na zdobycie 
cennych nagród. Nagrodzone zostały gminy o najwyższym wskaźniku samospisu inter-
netowego w Polsce. Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznały w każdym województwie 
nagrodę specjalną dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem sta-
tystycznym, wykazującej największą aktywność w zakresie promocji samospisu wśród 
społeczności lokalnej.
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Plakat konkursu na najbardziej cyfrową gminę NSP 2021
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Wsparcie potrzebujących

Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

 Przyjaźń, radość i sportowa międzynarodowa rywalizacja – to słowa, które najlepiej opisują 
XII Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w 2021 r. Organizatorem Mistrzostw było 
Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”. Udział wzięły w nich 24 drużyny, w tym 22 z pol-
skich placówek opiekuńczo-wychowawczych i 2 z zagranicznych domów dziecka (Portugalii 
i Słowenii).  Rozgrywki pomimo trwającej pandemii udało się zorganizować 24 lipca 
2021 r. Podobnie jak w ubiegłych latach, miały one miejsce na stadionie OSiR Bemowo 
w Warszawie. Puchar trafił ponownie do zawodników Horyzontu Kołaczkowa, którzy tym sa-
mym obronili tytuł z roku 2020. Główny Urząd Statystyczny, wzorem lat ubiegłych, przekazał 
uczestnikom upominki i gadżety, tym razem nawiązujące do Narodowego Powszechnego 
Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Gratulacje uczestnikom przekazał także dr Dominik Rozkrut 
Prezes GUS, życząc wszystkim sukcesów sportowych, wytrwałości w osiąganiu zamierzonych 
celów oraz spełnienia marzeń. 

Upominki dla uczestników „Nadziei na Mundial”
przekazane przez Główny Urząd Statystyczny

7.7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

147

Plakat zawodów „Nadzieja na Mundial”

Zwycięska drużyna XII Mistrzostw Polski Dzieci z Domów 
Dziecka – Horyzont Kołaczkowo
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Zawodnicy biorący udział w XII Mistrzostw Polski Dzieci 
z Domów Dziecka w piłce nożnej. 

GUS przekazał zawodnikom upominki. Fot. M. Przeździk

Jeden z upominków przekazany zawodnikom podczas 
XII Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce

nożnej. Fot. M. Przeździk
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Plakat zachęcający pracowników GUS
i jednostek pomocniczych do udziału w zbiórce 

 artykułów sportowych dla dzieci z Domów Dziecka

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka pracownik GUS odwiedził placówki opiekuńczo-wychowawcze, którym 
przekazał upominki zebrane podczas zbiórki materiałów sportowych w GUS pod hasłem 
„Dzień Dziecka na sportowo”. Zebrane upominki trafiły do podopiecznych: Domu Dziecka 
w Falbogach, Domu Dziecka im. Matki Weroniki Siostry Kapucynki NSJ w Siennicy oraz Domu 
Dziecka w Mińsku Mazowieckim. Wraz z upominkami dzieci z okazji Dnia Dziecka otrzymały 
życzenia od Prezesa GUS. Prezentami obdarowano łącznie 38 dzieci. Wśród upominków 
znalazły się piłki do gier, rakiety do badmintona i tenisa stołowego oraz skakanki i gumy 
do grania. Organizatorzy akcji „Dzień Dziecka na sportowo” otrzymali od podopiecznych 
podziękowanie za przekazane upominki, a Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim podarował 
pracownikom GUS ręcznie namalowany obraz. 
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Upominki dla dzieci z Domów Dziecka zebrane 
podczas akcji „Dzień Dziecka na sportowo”

Dyrektor Domu Dziecka im. Matki  
Weroniki Siostry Kapucynki NSJ  
s. Anna Gadzała z pracownikiem GUS

Dyrektor Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim,
Pani Justyna Kowszun. Jeden z wychowanków
podarował pracownikom GUS-u własnoręcznie
namalowany obraz

Dyrektor Domu Dziecka w Falbogach, 
Pani Agnieszka Kuchta 

z upominkami z GUS
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Podziękowanie dla GUS za przekazanie upominków
na Dzień Dziecka dla wychowanek im. Matki Weroniki

z Siennicy

Podziękowania dla pracowników GUS
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Ozdoby świąteczne wykonane przez pracowników
US Zielona Góra

Akcje świąteczne 

W okresie przedświątecznym US Zielona Góra zaprosił pracowników do nadsyłania zdjęć 
własnoręcznie wykonanych dekoracji oraz ozdób świątecznych. Dzięki temu pracownicy 
mogli wykazać się pomysłowością, kreatywnością oraz pokazać, w jaki sposób przygotowują 
się do nadchodzących Świąt. 
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Zbiórka słodyczy przez pracowników US Wrocław dla 
dzieci Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy

US Bydgoszcz zachęcił pracowników do zamawiania listów od Mikołaja na rzecz „Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę”, która działa na rzecz zapewnienia krzywdzonym dzieciom i ich 
opiekunom pomocy psychologicznej i prawnej. Ponadto uczestniczył w świątecznej akcji 
charytatywnej „Pamiętamy o Tobie – Św. Mikołaj i Ja” Stowarzyszenia „DAJ SZANSĘ” i Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” we Włocławku. 

US Wrocław zorganizował w ramach akcji „Zbiórka pod Choinkę” zbiórkę słodyczy w trzech 
Oddziałach Urzędu: w Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu dla podopiecznych domów 
dziecka. Słodkości zostały przekazane do domów dziecka w Cieplicach, Obornikach Śląskich 
oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Słodkie podarunki zostały przekazane 
wraz z gadżetami spisowymi jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, aby mogły sprawić 
radość małym i nieco większym dzieciom. 
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Przykład listu do Świętego Mikołaja
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Dla podopiecznych domów dla dzieci „Mieszko”, „Dobrawa” i „Bolesław” w Rzeszowie 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pracownicy US Rzeszów przygotowali 
upominki. Wśród nich znalazły się gadżety spisowe promujące wyniki PSR 2020 oraz NSP 
2021, m.in.: piłki, koce piknikowe, parasolki, kredki, odblaski.

Przed Świętami Bożego Narodzenia US Łódź przekazał wychowankom Domu Dziecka „Schro-
nienie – Lniana” w Łodzi artykuły chemiczne, higieny osobistej oraz słodycze zebrane przez 
pracowników.

Zbiórka dla wychowanków 
Domu Dziecka w Łodzi
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Podziękowanie dla pracowników US Łódź za przekazane 
upominki
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Wsparcie seniorów podczas spisu

Bezpieczeństwo spisowe było jednym z priorytetów podczas NSP 2021. Grupą, która otrzy-
mała dodatkowe wsparcie, byli seniorzy. Podczas trwania NSP 2021 Prezes GUS objął 
Patronatem honorowym kampanię „Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!”, której jednym 
z celów było jak najszersze dotarcie do seniorów m.in. z broszurą informacyjną dotycząca 
spisu. 

Pomóż seniorowi spisać się przez Internet – bilbordy i akcje pod takim tytułem były 
prowadzone przez US Rzeszów m.in. w mediach społecznościowych. Urząd zorganizował 
konkurs dla studentów zamieszkujących województwo podkarpackie pt. „NSP 2021 – spisz 
się samodzielnie i podaj dalej”, zachęcający uczestników do pomocy w wypełnieniu for-
mularza spisowego on-line rodzinie i znajomym, w tym seniorom. 

Pracownica US Kraków – Oddział w Tarnowie odwiedziła pensjonariuszy z Centrum Akty-
wizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach w gminie Zakliczyn. Wizyta miała na celu pomoc 
osobom starszym w wypełnieniu obowiązku spisowego. Spotkanie stało się również okazją 
do wyjaśnienia wątpliwości i rozwiania wszelkich obaw związanych z udziałem w spisie. 
Seniorzy, którzy nie radzili sobie z dokonaniem samospisu internetowego uzyskali nie-
zbędną pomoc.

US Szczecin zorganizował piknik „Spis bez barier”. Podczas pikniku dostępne były mo-
bilne punkty spisowe, w których zapewniona była pomoc wszystkim spisującym się, 
a szczególnie osobom dla których samodzielne wypełnienie formularza spisowego mogło 
stanowić problem, tj. niesłyszącym, niepełnosprawnym, seniorom oraz obcokrajowcom. 
Osoby te mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, jak również tłumacza ję-
zyka angielskiego. Osoby starsze miały okazję uzyskać informację o działalności Centrum 
Seniora bezpośrednio u przedstawicieli placówki. Przeprowadzona została dla wszystkich 
uczestników lekcja języka migowego, warsztaty ekologiczne oraz wiele atrakcji dla dzieci 
i dorosłych, m.in. bieg spisowy z podziałem na różne stopnie trudności w zależności od 
wieku i możliwości fizycznych uczestników. Przeprowadzone były wege-warsztaty kulinarne 
wraz z poczęstunkiem oraz przedstawiono zagadnienia o tematyce ekologicznej.
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Plakat 10 porad spisowych dla seniorów. Jednym
z przykładów wsparcia seniorów jest druk broszury:

10 porad spisowych dla seniora



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

159

Wsparcie osób bezdomnych US Szczecin

Zbiórki

Pracownicy US Szczecin zorganizowali zbiórkę na rzecz pomocy osobom bezdomnym 
i ubogim. Zbierano m.in. odzież, obuwie oraz artykuły spożywcze. Zgromadzone dary zostały 
przekazanie dla mężczyzn przebywających w noclegowni oraz schronisku dla bezdomnych 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Feniks Szczecin.
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Kubki dla Seniora US Poznań

Pracownicy US Poznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia wzięli udział w zbiórce kubków. 
Prezenty świąteczne zostały przekazane Domom Pomocy Społecznej w Poznaniu i powiecie 
poznańskim.
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US Olsztyn aktywnie wspierał Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego FOSa organizując świąteczną zbiórkę na rzecz najbardziej potrzebujących 
dzieci i seniorów z terenu województwa. Zebrano: żywność, kosmetyki, odzież i zabawki.

Zbiórka na Dom Dziecka w Białymstoku

W okresie przedświątecznym US Białystok zorganizował zbiórkę na potrzeby podopiecz-
nych Domu Dziecka w Białymstoku. Pracownicy Wydziału Badań Ankietowych włączyli się  
w zbiórkę organizowaną przez firmę Eurowash, która przekazała zebrane artykuły do Cen-
trum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku.



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej 2021

162

US Warszawa w listopadzie 2021 r. przekazał ciepłą odzież męską Fundacji Daj Herbatę. 
Fundacja w warszawskim centrum handlowym Atrium Promenada zorganizowała zbiórkę 
ciepłej odzieży dla bezdomnych pod hasłem „SZAFA OD SERCA”.

US Kraków przeprowadził zbiórkę środków czystości, ręczników, chemii, wiaderek, ręka-
wic, łopat i innych artykułów budowlanych dla mieszkańców miejscowości Nowa Biała, 
w której doszło do pożaru.

Z okazji Mikołajek US Warszawa przygotował akcję charytatywną wspierającą podopiecz-
nych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Nieborowskiej”. Pracownikom został 
udostępniony numer konta Fundacji „Mamy Dzieci”, opiekującej się podopiecznymi tej 
placówki z prośbą o wpłaty tytułem „Pracownicy Urzędu Statystycznego w Warszawie na 
potrzeby dzieci”. Zebrane w ramach akcji pieniądze zostały przekazane na dofinansowanie 
zimowego wypoczynku dzieci. 

Pracownicy US Gdańsk Oddział w Chojnicach, przy okazji Świąt Wielkanocnych, przepro-
wadzili zbiórkę pieniędzy, aby wspomóc leczenie Oliwii z Chojnic. 

Przez cały 2021 r. US Kielce angażował się w liczne zbiórki na rzecz społeczności lokalnych, 
w tym: zbiórkę pościeli dla Hospicjum w Miechowie, zbiórkę książek dla Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej, zbiórkę przyborów toaletowych oraz czapek i rękawiczek dla 
bezdomnych. 
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Zbiórka czapek i rękawiczek dla bezdomnych
przez pracowników US Kielce
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Serce dla Ingi Challenge

GUS, US Białystok, US Bydgoszcz, US Gdańsk, US Katowice, US Kraków, US Rzeszów, US 
Zielona Góra zostały nominowane do udziału w akcji charytatywnej #SerceDlaIngiChal-
lenge. Akcja miała na celu pomoc w zebraniu pieniędzy na operację serca 5-letniej Ingi 
Golańskiej, cierpiącej na skrajną postać Anomalii Ebsteina. Zasady akcji były bardzo proste. 
Wystarczyło zrobić zdjęcie lub filmik z sercem i wgrać do galerii, aby nominować kolejne 
koleżanki/kolegów ze statystyki do włączenia się w zbiórkę. 

Kolaż z wykonanych prac przez pracowników Urządów Statystycznych
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Dzień Pluszowego Misia

Z okazji „Dnia Pluszowego Misia”, który przypadał na dzień 25 listopada US Poznań zor-
ganizował zbiórkę zabawek, pluszaków i artykułów plastycznych. Zebrane dary zostały 
przekazane, za pośrednictwem Fundacji Mam Marzenie dzieciom przebywającym w wielko-
polskich szpitalach. Do akcji „Uszyj Misie” dołączył US Wrocław, który podarował pluszowe 
misie Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci wraz z gadżetami promocyjnymi NSP 2021.

Woluntariusze akcji „Uszyj Misie”
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Szlachetna paczka

W roku 2021 na pomoc pracowników US Rzeszów mogła liczyć wielodzietna rodzina 
w trudnej sytuacji finansowej. Podopieczni szlachetnej paczki mogą liczyć przez cały rok 

Pluszowe zabawki zebrane przez pracowników 
US Poznań z okazji „Dnia Pluszowego Misia”

Paczki zebrane przez pracowników US Rzeszów
 w ramach akcji Szlachetna Paczka
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Podziękowanie za udział w XXI edycji Szlachetnej Paczki 
dla pracowników US Rzeszów

na pomoc pracowników US Rzeszów. Czasami zbiórki trwają tylko kilka godzin, a zebrane 
środki przekazywane potrzebującym służą im przez wiele lat. 
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Zbiórki nakrętek na rzecz potrzebujących

Popularną formą aktywności w urzędach statystycznych są zbiórki nakrętek. Środki zebrane 
w takich akcjach przeznaczane są na rzecz potrzebujących. 

W US Opole systematycznie jest realizowana zbiórka nakrętek na rzecz zakupu wózków 
inwalidzkich i protez dla konkretnych rodzin. 

Pracownicy US Poznań zbierają nakrętki dla „Fundacji Szlachetny Bohater”, która niesie 
pomoc ludziom borykającym się z problemami wychowania i leczenia niepełnosprawnych 
dzieci oraz organizacji charytatywnej „SiePomaga” ratującej zdrowie i życie głównie dzieci. 

W US Gdańsk przez cały rok zbierane są nakrętki, które cyklicznie przekazywane są na 
różne cele charytatywne. 

Plakat US Gdańsk informujący o całorocznej  
zbiórce nakrętek
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Oddział w Chojnicach prowadzi ciągłą zbiórkę nakrętek. Od trzech lat zbierane są nakrętki 
na pomoc dla 15-letniego Nikodema. Chłopiec choruje na mózgowe porażenie dziecięce. 
Nie chodzi, nie mówi i wymaga stałej specjalistycznej rehabilitacji. 

Zbiórka nakrętek w Oddziale w Słupsku przeznaczona jest dla Fundacji Dzieci Niepełno-
sprawnych „Nadzieja”. Za dochód ze sprzedaży nakrętek organizowana jest rehabilitacja 
dla dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie tych z porażeniem mózgowym i poszkodo-
wanych w wypadkach komunikacyjnych.

Od wielu lat pracownicy US Rzeszów uczestniczą w akcji „zbieramy nakrętki dla Nikoli”, 
która choruje na dziecięce porażenie mózgowe i padaczkę. Za zebrane środki ze sprzeda-
ży nakrętek będzie mogła korzystać ze specjalistycznej rehabilitacji. Dodatkowo Oddział 
w Przemyślu bierze udział w akcji „Nakręceni w pomaganie z TPD”. Sukcesywnie dorzuca 
zebrane w budynku nakrętki, z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie niepeł-
nosprawnych – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu.

W ramach akcji „Zbierajmy nakrętki dla Leny” zakrętki zbierali także pracownicy US Zielona 
Góra. Podczas akcji udało się zebrać kilka kartonów plastikowych nakrętek na rzecz małej 
Leny, która poważnie choruje i potrzebuje ciągłej rehabilitacji. Zebrane nakrętki zostały 
przekazane mamie dziewczynki.

Zbiórki na rzecz zwierząt

W trudnym okresie pandemii pracownicy pamiętali o potrzebach zwierząt. Pracownicy 
US Warszawa zorganizowali zbiórkę, która trwała od 5 do 25 października 2021 r. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników udało się zebrać akcesoria dla zwierząt i karmę, które zostały 
przekazane do Schroniska dla zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim. Zbiórka odbyła się 
pod hasłem „Coroczna Zbiórka dla Filemona i Burka”. 
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Artykuły zbierane dla zwierząt przez pracowników
US Warszawa w Zaułku zwanym Strefą Dobroci

Plakat informujący o zbiórce dla Schroniska  
w Nowym Dworze Mazowieckim
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W ramach akcji „Dycha dla Micha” z zebranych wśród pracowników US Poznań funduszy 
zakupiono karmy dla zwierząt. 

US Gdańsk zorganizował zbiórkę: karmy, koców, poduszek, smyczy i obroży dla Tczewskiego 
Schroniska OTOZ Animals.

US Olsztyn zaangażował pracowników do organizacji i udziału w akcjach wspierających 
schroniska dla zwierząt. Zbiórka obejmowała materiały budowlane, m.in.: deski, płyty, folie 
budowlane, papy, styropian, wkrętarki, preparaty gruntujące do desek, na rzecz Opolskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Pracownicy US Bydgoszcz poprzez zakup kalendarzy przekazali zebrane pieniądze na rzecz 
schroniska w Korabiewicach. 

Kalendarze zakupione przez pracowników US Bydgoszcz 
na pomoc zwierzętom
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Dzień kota

Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego. Z tej okazji pracownicy US Łódź zorganizowali zbiór-
kę na rzecz podopiecznych Fundacji KOTYlion- z miłości do kotów, działającej w ramach 
Fundacji „Viva!”. Zainteresowani pracownicy mogli przekazywać karmę mokrą i suchą do 
specjalnie przygotowanych pojemników w holu Urzędu. 

Akcesoria zebrane przez pracowników US Łódź dla
podopiecznych Fundacji KOTYlion-z miłości dla kotów
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Podziękowanie od Fundacji KOTYlion-z miłości dla 
kotów dla US Łódź za zorganizowanie zbiórki karmy na 

rzecz potrzebujących kotów
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Certyfikat Wielkiego Serca dla pracowników US Kraków 
za pomoc dla bezdomnych zwierzaków

Pracownicy US Kraków przyłączyli się do akcji zbiórki dla bezdomnych zwierząt. Zebrali i przekazali 
do Schroniska KTOZ tekstylia do wyściełania kocich boksów.
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Ręcznie wykonane stroiki. Kiermasz w US Lublin

Kiermasze tradycyjne i wirtualne

W dniach 6–8 grudnia 2021 r. w US Lublin odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego 
pracownicy Urzędu mogli kupić ozdoby, stroiki, kartki świąteczne itp. Ozdoby wykonane 
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W grudniu w US Łódź odbył się kiermasz ozdób i prac świątecznych zrobionych przez pod-
opiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ”.

przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Lublinie.

Pracownicy US Białystok mieli możliwości zakupu kartek świątecznych oraz innych ozdób 
bożonarodzeniowych podczas kiermaszu zorganizowanego w Urzędzie we współpracy 
z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej 
i Ośrodku Rewitalizacyjno-Wychowawczym.

Kiermasz świąteczny w US Białystok
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W dobie pandemii alternatywnymi kiermaszami do tradycyjnych były wirtualne. US Byd-
goszcz znalazł rozwiązanie, które umożliwiło pracownikom wzięcie udziału w kiermaszu 
i wsparcie potrzebujących bez konieczności organizowania wydarzenia w gmachu budyn-
ku. W Intranecie została opublikowana lista rękodzieła wykonanego przez podopiecznych 
Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach i Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „mega-Art” przy Polskim Związku Niewidomych. Dzięki tej formule 
pracownicy mogli zamawiać artykuły i wyroby wielkanocne.  

Wirtualny kiermasz był także sposobem na podtrzymanie relacji ze społecznością lokalną 
w US Gdańsk. Był to kolejny kiermasz w Urzędzie, a drugi w formie on-line. Wydarzenie 
zostało zorganizowane we współpracy z Gdańską Fundacją „I Ty możesz wszystko”. Dochód 
z kiermaszu został przekazany na działalność bieżącą podopiecznych fundacji. 

Inicjatywy kulturalne

Festiwal Kultury Bez Barier

Festiwal Kultury Bez Barier to ogólnopolskie przedsięwzięcie, w które angażują się dziesiąt-
ki podmiotów, takich jak: teatry, kina, muzea i galerie sztuki. Ideą Festiwalu jest promocja  
w społeczeństwie dostępu do wydarzeń kulturalnych. W ramach 9. Festiwalu Kultury 
Bez Barier w dniu 29 września 2021 r. GUS we współpracy z Centralną Biblioteką Sta-
tystyczną i Centralnym Biurem Spisowym oraz udziałem tłumacza polskiego języka 
migowego zorganizował wykłady on-line pt. ,,Spisy powszechne od kulis”. Dzięki wy-
kładowi przeprowadzonemu on-line mieliśmy okazję zachęcić, szczególnie te osoby, 
które jeszcze nie dokonały samospisu, do spisania się. Poprzez wykład przybliżyliśmy 
historię spisów organizowanych przez GUS i zapoznaliśmy uczestników z metodologią 
tegorocznego spisu. 
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Plakat promujący udział GUS  
w IX edycji „Kultury bez Barier”  

pod hasłem Spisy Powszechne od kulis

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju to piękna tradycja polegająca na upowszechnianiu warto-
ści, takich jak: pokój, miłość czy troska o osoby w potrzebie. Liczne instytucje w Polsce i 
na całym świecie przyjmują uroczyście Światło z rąk harcerzy i skautów. GUS od kilku lat 
przyłącza się do międzynarodowej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju.

Hasło towarzyszące przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju brzmiało: „Światło nadziei”. 
Przypominało ono jak ważna jest pomoc, którą niosą harcerze potrzebującym w okresie pan-
demii. Hasło to zachęcało także wszystkich nas do podejmowania inicjatyw na rzecz drugiego 
człowieka, pomocy potrzebującym, okazywanie troski o naszych bliskich, przyjaciół i znajomych. 
Betlejemskie Światło Pokoju ma pomóc każdemu, kto chce go przyjąć, w pokonywaniu trudności  
i odnalezieniu siły w tym trudnym czasie trwającej pandemii COVID-19.
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Przyjmowanie Betlejemskiego światełka Pokoju 
to tradycja, którą GUS kultywuje od trzech lat

Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji pani Emilia Andrzejczak, 
w imieniu Prezesa GUS oraz pracowników statystyki publicznej,  
przyjęła od przedstawicieli ZHP Betlejemskie Światło Pokoju

Uroczyste przekazanie Symbolicznego Światła miało miejsce 16 grudnia 2021 r. w Centralnym 
Informatorium Statystycznym. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego 
spowodowanego sytuacją pandemii. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego wręczyli 
Betlejemskie Światło Pokoju oraz pamiątkową bombkę Pani Emilii Andrzejczak, Dyrektor 
Departamentu Edukacji i Komunikacji. 
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Dyrektor US Lublin, pan Krzysztof Markowski, podczas 
czytania fragmentu „Moralności Pani Dulskiej”. Urząd 
wsparł akcję Narodowego Czytania, której celem jest 

popularyzacja czytelnictwa

Narodowe Czytanie

US Lublin włączył się w kolejną edycję Narodowego Czytania, które miało na celu promocję 
czytelnictwa w Polsce. Urząd reprezentował dr Krzysztof Markowski, Dyrektor US Lublin, 
który przeczytał fragment „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wydarzenie odbyło 
się przed Ratuszem w Lublinie.
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Plakat informujący o zorganizowanej w GUS Wirtualnej 
Nocy Muzeów pod hasłem „NocwGUS”

Noc Bibliotek

US Gdańsk po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W roku 2021 
akcja pod hasłem „To się musi powieść” odbyła się stacjonarnie. Goście mogli zwie-
dzić czytelnię i bibliotekę, zapoznać się z białymi krukami. Nie zabrakło zabaw i rozmów 
o statystyce przy kawie.

Noc Muzeów

GUS pod hasłem „NocwGUS” po raz kolejny wziął udział w Nocy Muzeów w Warszawie. 
Podczas tegorocznej edycji zaoferowaliśmy chętnym wirtualną formę zwiedzania. Pracow-
nicy Departamentu Edukacji i Komunikacji przygotowali wspólnie z Centralną Biblioteką 
Statystyczną im. Stefana Szulca film prezentujący gmach Głównego Urzędu Statystycznego 
jako przykład architektury monumentalnej, nawiązującej do konstruktywizmu lat 30. XX w. 
i gmach Centralnej Biblioteki Statystycznej, który w 1953 r., gdy był oddawany do użytku, po-
siadał najnowocześniejszą w Warszawie czytelnię. Jedną z atrakcji była możliwość zajrzenia 
do archiwalnych dokumentów i miejsc, na co dzień niedostępnych, tak dla pracowników 
urzędu, jak i użytkowników danych statystycznych.
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EDUKACJA

Działalność edukacyjna

Główny Urząd Statystyczny przywiązuje dużą wagę do budowania relacji z otoczeniem 
i wspiera inicjatywy o charakterze edukacyjnym i integrującym.

Mini-lekcja dla dzieci z przedszkola nr 25 
w Warszawie przeprowadzona przez 

 Departament Edukacji i Komunikacji
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Wirtualne Spotkanie ze Studentami
Uniwersytetu Warszawskiego

Departament Edukacji i Komunikacji przeprowadził lekcję dla dzieci z Przedszkola nr 25. 
Głównym punktem spotkania były warsztaty mające na celu przybliżenie grupie, czym 
zajmuje się statystyka publiczna i dlaczego spisy powszechne mają dla niej kluczowe zna-
czenie. Dzieci przy pomocy przygotowanych specjalnie dla nich materiałów edukacyjnych 
tworzyły wykresy dotyczące ich cech zewnętrznych oraz o ich hobby, udziału w zaję-
ciach domowych, ulubionych owocach, kolorach itp. Wszyscy świetnie przy tym się bawili, 
a dzięki udzielonym odpowiedziom powstał obraz statystycznego uczestnika tego spotka-
nia w GUS. Na zakończenie wizyty każdy gość otrzymał upominki. O tym, jak ważna była 
to wizyta, świadczy uśmiech uczestników i miłe słowa podziękowania od ich opiekunów.

W Centralnej Bibliotece Statystycznej odbyło się spotkanie on-line ze studentami kierunku 
Architektura Przestrzeni Informacyjnych z Uniwersytetu Warszawskiego. Co roku studenci 
odbywają wizyty w różnych instytucjach, by móc dobrze zaplanować swoją karierę naukową 
i zawodową. Działania te są częścią programu aktywizacji absolwentów na rynku pracy. 
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US Rzeszów przeprowadził zajęcia edukacyjne o tematyce NSP 2021 dla uczestników 
półkolonii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz zajęcia edukacyjne on-line  
o tematyce NSP 2021 skierowane do 7 grup studentów Politechniki Rzeszowskiej.

US Gdańsk z okazji Dnia Statystyki zorganizował dla uczniów lekcję edukacyjną w for-
mie on-line. Lekcja w pierwszej części poświęcona była NSP 2021. W drugiej – młodzież 
zaznajomiła się z zagadnieniami związanymi z demografią. Lekcja on-line była udana, 
pojawiło się sporo ciekawych pytań i było duże zaangażowanie uczestników. Z okazji Dnia 
Statystyki Polskiej uczniowie stworzyli również plakaty oraz gazetkę wirtualną na tablecie. 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów przeprowadzone  
on-line przez US Gdańsk

Olimpiada Statystyczna

W kwietniu 2022 r. zakończyła się VI edycja Olimpiady Statystycznej, której organizatorami 
są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Wydarzenie jest 
współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Głównym celem olimpiady jest 
upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz 
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społeczno-gospodarczych. W zmaganiach mogli brać udział uczniowie wszystkich typów 
szkół ponadpodstawowych. Rywalizacja odbywała się w trzech etapach: szkolnym, okrę-
gowym i centralnym. 

Głównym celem olimpiady było upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakre-
su statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności  
w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży. W roku szkolnym 2021/22, pomimo 
niedogodności wynikających ze stanu pandemii, do konkursu zgłosiło się ponad 2800 
uczniów z 262 szkół. VI edycja różniła się organizacyjnie od poprzednich, ale mimo to 
cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży. Jej przebieg był dostosowany do panu-
jących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Dzięki aplikacji on-line możliwe było 
przeprowadzenie konkursu w sposób bezpieczny dla wszystkich uczestników. 

Zawody szkolne odbyły się 3 listopada 2021 r. Do etapu okręgowego udało się przejść 656 
uczniom, a w etapie centralnym wzięło udział 80 uczestników. Po pięciu miesiącach zmagań 
i trzech etapach konkursu wyłoniono zwycięzców VI Olimpiady Statystycznej. 

� pierwsze miejsce zajął Michał Hudobski  
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie 

� drugie miejsce zajął Oskar Wachek  
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP z Oddz. Dwujęzycznymi 

�	trzecie miejsce zajął Marek Rauchfleisz  
z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.  

W sześciu edycjach Olimpiady Statystycznej wzięło udział łącznie 16 599 uczniów. Wielu 
uczestników brało udział w kolejnych edycjach olimpiady. Była to zarówno dla uczestników, 
jak i organizatorów niezapomniana przygoda ze statystyką. 
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VI edycja Olimpiady Statystycznej, na zdjęciu uczeń 
Michał Hudobski, który zajął w finale pierwsze miejsce. 
Nagrodę wręczył osobiście Prezes GUS

VI edycja Olimpiady Statystycznej, na zdjęciu uczeń
Oskar Wachek, który zajął w finale drugie miejsce. 
Nagrodę wręczył osobiście Prezes GUS

VI edycja Olimpiady Statystycznej, na zdjęciu uczeń 
Michał Rauchfiaisz, który zajął w finale trzecie miejsce. 
Nagrodę wręczył osobiście Prezes GUS
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Europejski Konkurs Statystyczny

Europejski Konkurs Statystyczny (EKS) to międzynarodowy konkurs kierowany do uczniów 
szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Jego celem jest 
popularyzacja statystyki wśród uczniów oraz zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania 
oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą. W konkursie mogą wziąć udział zespoły 
składające się maksymalnie z 3 uczniów oraz opiekuna zespołu – nauczyciela. Część kra-
jowa konkursu składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap części krajowej odbył się za 
pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza internetowego i składał się z trzech 
testów. Drugi etap polegał na przygotowaniu prezentacji na podstawie otrzymanych da-
nych. Zadanie finałowe polegało na przygotowaniu dwuminutowego filmu na zadany temat. 
W tej edycji wydarzenia brało udział szesnaście krajów, łącznie 718 uczestników. Po trudnej 
fazie krajowej zwycięskie zespoły z każdego uczestniczącego kraju zostały zaproszone do 
nakręcenia dwuminutowego filmu na temat „Informacja i dezinformacja. Oficjalne sta-
tystyki w świecie pełnym danych”. Korzystając z oficjalnych statystyk, uczestnicy musieli 
zaprezentować film o problemach związanych z dezinformacją w społeczeństwie i roli, jaką  

Uroczyste przekazanie nagród zespołowi w siedzibie
 Oddziału w Toruniu Urzędu Statystycznego

w Bydgoszczy
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mogą w pokazaniu stanu faktycznego odgrywać oficjalne statystyki. Najlepsze 4 polskie 
filmy przygotowane przez zespoły (2 z kategorii A oraz 2 z kategorii B) zostały zaprezento-
wane europejskiemu gronu. 

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Dla absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magister-
skich organizowany jest Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską 
z zakresu statystyki. Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz 
najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce 
i jej zasobach informacyjnych.

Uczestnikami konkursu mogli być absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej 
z zakresu statystyki oraz absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlep-
szej pracy doktorskiej.

W 2021 roku do konkursu zgłaszane były prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu 
statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akade-
mickim 2019/2020, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe zgłaszali autorzy za 
pośrednictwem specjalnej aplikacji do rejestracji. Takie rozwiązanie zastosowaliśmy po raz 
pierwszy. Wcześniej prace zbierane był w formie papierowych egzemplarzy. 

W kategorii najlepsza praca magisterska:

I miejsce zajęła Pani Zuzanna Skawińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 
pracę pt. „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce na tle 
państw Unii Europejskiej”.

II miejsce zajął Pan Radosław Stefaniak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za 
pracę pt. „Value-at-Risk estimation methods for linear portfolios: AR-GARCH-Copula models 
with the deranged structure of the correlation matrix”.
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III miejsce zajęła Pani Anna Nowakowska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za 
pracę pt. „Wybrane sposoby manipulacji danymi i wynikami”.

W kategorii najlepsza praca doktorska:

I miejsce zajął Pan Krzysztof Czaderny ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę  
pt. „Uwarunkowania deprywacji ekonomicznej. Analiza z wykorzystaniem modelowania 
równań strukturalnych”.

II miejsce zajął Pan Maciej Jagódka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę  
pt. „Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach 
integracji europejskiej – na przykładzie Małopolski”.

III miejsce zajęła Pani Aleksandra Pawłowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
za pracę pt. „Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu metody 
kontrfaktycznej”.

Inicjatywy sportowe 

Biegi 

Przedstawiciele US Zielona Góra oraz Żagania wzięli udział w pikniku ZabiegAni. Pracow-
nicy wsparli leczenie Ani chorującej na SMA. Przy Hali Lekkoatletycznej w Zielonej Górze 
odbył się bieg zorganizowany przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze i Grupę Biegową 
Statystyka Lubuska. To wydarzenie zapoczątkowało challenge ZabiegAni – LiczySięKażdy.
Challenge. Do wyzwania przyłączyli się członkowie GB Statystyka Lubuska oraz Przyjaciele 
i Sympatycy z Urzędu. Pracownicy Urzędu wraz z rodzinami i bliskimi wzięli udział w pikniku 
sportowym #ZabiegAni, którego współorganizatorem był US Zielona Góra. W ramach wyda-
rzenia odbył się m.in.: indywidualny trening biegowy na trasie w Parku Poetów, kiermasz 
pysznych domowych ciast, kiermasz książek, spisowe zagadki statystyczne oraz statystyczny 
tor przeszkód dla dzieci, mobilny punkt spisowy NSP 2021, gra w gigantycznego Chińczyka, 
pokazy strażackie OSP Stary Kisielin. 
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ZabiegAni Piknik US Zielona Góra

Plakat ZbiegAni Piknik sportowy US Zielona Góra
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US Zielona Góra przez cały rok uczestniczył aktywnie w akcjach biegowych wpierając różne 
organizacyjne charytatywne, m.in. włączył się w organizację charytatywnego Biegu Jeża 
dla bezdomnych zwierząt. W sobotę 13 listopada 2021 r. w zielonogórskim Parku Tysiąc-
lecia miała miejsce impreza sportowa na rzecz zwierząt przebywających w schronisku. 
Ponad 200 dorosłych i 150 dzieci pokonało dystans od 100 do 3000 m, w zależności od 
kategorii wiekowej. US Zielona Góra przygotował nagrody oraz upominki dla zwycięzców  
i uczestników biegu. Wraz z zawodnikami grupy biegowej Statystyka Lubuska, wcielając się 

Bieg Jeża US Zielona Góra

w Dobrych Mikołajów, uczestniczył w biegu na leczenie 14-letniego Bartka z Sulechowa. 
W trakcie wydarzenia trwała zbiórka pieniędzy oraz kiermasz ciast i ozdób Bożonarodze-
niowych. Cały dochód z wydarzenia, łącznie z opłatami startowymi, przekazany został na 
walkę z chorobą. 
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Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów US Zielona Góra

5 września 2021 r. reprezentanci US Lublin (drużyna „Liczy Się Każdy”) wzięli udział w cha-
rytatywnym biegu sztafetowym Poland Business Run. Celem biegu było wsparcie osób 
z niepełnosprawnością oraz promocja aktywnego stylu życia i integracja społeczności lo-
kalnej z biznesem. Fundusze zebrane podczas biegu były przekazywane na zakup protez, 
wsparcie rehabilitacyjne i psychologiczne osób po amputacjach. Dystans dla każdego 
zawodnika wynosił ok. 3,8 km. 

W ramach Pikniku „Spis bez barier” US Szczecin jako jeden z elementów wydarzenia zor-
ganizował bieg spisowy z podziałem na różne stopnie trudności, w zależności od wieku 
i możliwości fizycznych uczestników. 
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W grudniu w parku Kopernika w Gorzowie Wlkp. odbył się charytatywny bieg zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Można Samemu, a dochód z biegu został przekazany na pomoc dla 
chorych dzieci. W biegu wziął udział reprezentant Grupy Biegowej Statystyka Lubuska 
i tym samym pracownik Oddziału w Gorzowie – Mirek Strawa.
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KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu w sprawie raportu pod adresem
CSR@stat.gov.pl 

Dodatkowe informacje na temat działalności GUS znajdują się w Internecie
https://stat.gov.pl/

W mediach społecznościowych
GUS (@GUS_STAT) / Twitter
Główny Urząd Statystyczny – Strona główna | Facebook
HYPERLINK „https://www.linkedin.com/company/532930%20%7C%20Linkedin%20
https://www.youtube.com/channel/UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg/featured”
https://www.linkedin.com/company/532930 | Linkedin
https://www.youtube.com/channel/UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg/featured | YouTube 
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