
 

 

1 

INFORMACJA PRASOWA 

30.05.2018 r. Obchody 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego 
 
W tym roku przypada 100. rocznica powołania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 
13 lipca 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała Reskrypt o utworzeniu 
i organizacji GUS. 

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia  Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy 
statystyczne w województwach zorganizują szereg wydarzeń, w tym konferencji, 
seminariów i dni otwartych. 

15-16 marca 2018 r.  w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
„Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy", której celem było zaprezentowanie badań 
dotyczących liczby cudzoziemców i ich wpływu na polski rynek pracy oraz sytuację 
społeczno-gospodarczą kraju. Konferencja umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy służbami statystyki publicznej a organami administracji publicznej (rządowej 
i samorządowej), środowiskiem naukowym, organizacjami społecznymi i podmiotami 
życia gospodarczego. 

We Wrocławiu w dniach 26-27 marca 2018 r. na terenie kampusu Uniwersytetu 
Ekonomicznego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna 
w służbie samorządu terytorialnego pt. „Wyzwania innowacyjne”. Celem konferencji było 
przedstawienie i upowszechnienie nowych, innowacyjnych działań oraz identyfikacja 
wyzwań dla statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
budowy systemu diagnozowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych 
w następujących obszarach: 

 efektywność ekonomiczna i ryzyko finansowe JST 
 zrównoważony rozwój jako wyzwanie dla  JST 
 rewitalizacja. 

19 maja 2018 r., w piętnastolecie Nocy Muzeów w Warszawie, GUS po raz pierwszy 
dołączył do grona instytucji, które biorą udział w tym wydarzeniu. Noc Muzeów w GUS 
była okazją do odkrywania zarówno zabytkowych, jak i nowoczesnych technologii.  

Można było zobaczyć unikatowe zbiory Centralnej Biblioteki Statystycznej z XVIII wieku, 
zwiedzić sześciokondygnacyjny magazyn biblioteki z 500 tysiącami woluminów oraz 
poznać tajniki pracowni digitalizacyjnej. Naszym gościom umożliwiliśmy zagranie w grę 
w aplikacji TapTheMap, stworzonej podczas pierwszego hackathonu GUS. 

 

Najbliższe planowane wydarzenia ogólnopolskie 

Oficjalne obchody 100-lecia ustanowienia Głównego Urzędu Statystycznego 
zainauguruje 10-12 lipca 2018 r.  II Kongres Statystyki Polskiej. Podczas kongresu 
odbędzie się szereg sesji naukowych poświęconych: statystyce matematycznej, 
metodzie reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów, statystyce ludności, 
statystyce społecznej, statystyce gospodarczej, statystyce regionalnej, analizie 
i klasyfikacji danych, danym statystycznym, statystyce polskiej na arenie 
międzynarodowej i 25-leciu Statistics In Transition oraz historii statystyki polskiej. 

26-29 czerwca 2018 r. w Krakowie odbędzie się  Konferencja Q2018 -europejska 
konferencja na temat jakości w statystyce publicznej, której organizatorami są Główny 
Urząd Statystyczny i Eurostat. Konferencja Q2018 to już dziewiąte z kolei spotkanie 
naukowe z udziałem międzynarodowego środowiska statystycznego. 

W Warszawie 6-8 czerwca 2018 r. będzie miała miejsce konferencja „New Scale – New 
Needs - New Statistics (SCORUS 2018)” współorganizowana przez GUS, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Statystyki Publicznej (IAOS) – Stały Komitet ds. Statystyki Regionalnej 
i Miejskiej (SCORUS) oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).  

Konferencja SCORUS 2018 będzie miejscem wymiany wiedzy i inspirujących pomysłów 
oraz umożliwi nam dyskusję na temat przyszłości statystyki regionalnej i miejskiej. 

13 lipca 1918 r. – Reskrypt 
o utworzeniu i organizacji 
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Wydarzenia planowane w województwach 

Szereg ciekawych imprez wpisujących się w program obchodów 100-lecia GUS 
zaplanowały urzędy statystyczne w województwach. W wielu miastach odbędą się 
konferencje i seminaria. 

Na 11 czerwca 2018 r. Urząd Statystyczny w Opolu zaplanował zorganizowanie seminarium  
pt. „Statystyka publiczna − region – rozwój – współpraca”. 

24-25 września 2018 r. w Szczecinie odbędzie się konferencja pt. „Następna rewolucja pro-
dukcyjna, implikacje dla statystyki i polityki rozwoju”. 

25-26 września 2018 r. w Zielonej Górze odbędzie się Konferencja Naukowa z cyklu 
Zielonogórskie Spotkania z Demografią nt. „Procesy demograficzne – żywioł czy świadoma 
polityka państwa”.  

11 października 2018 r. Urząd Statystyczny w Katowicach zorganizuje seminarium pt. „Stan  
i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim”.  

Konferencje, sympozja i seminaria przeplatają się z imprezami o charakterze 
popularyzatorsko-edukacyjnym i rekreacyjnym. 

W program obchodów wpisują się także dni otwarte w urzędach statystycznych 
adresowane do ogółu społeczeństwa. Celem ich jest zapoznanie odwiedzających  
z historią i z zasobami informacyjnymi statystyki, przybliżenie statystyki i jej promocja. 
Dni otwarte często połączone są z piknikami rodzinnymi, spotkaniami o charakterze 
edukacyjnym oraz konkursami. 

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze w ramach Tygodnia Statystycznego zorganizował  
cykl spotkań z przedstawicielami środków masowego przekazu, przedsiębiorcami czy  
z uczniami. Na  19 października 2018 r.  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zaplanował 
zorganizowanie Europejskiego Dnia Statystyki. 

Ciekawą formą popularyzacji statystyki są spotkania organizowane przez Urząd Staty-
styczny w Bydgoszczy  – „Śniadania ze statystyką”.   

US Kielce zaplanował z okazji 100-lecia statystyki całodobową audycję w Radio Kielce 
połączoną z konkursem dla osób w różnym wieku. 
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Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl   

Departament Informacji 
Wydział Współpracy z Mediami  
tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  
faks: 22 608 38 86  
e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 
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