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INFORMACJA PRASOWA 

30.05.2018 r. Publikacje GUS z okazji 100-lecia 
 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. 100 LAT NA FOTOGRAFIACH. 1918-2018   

Stulecie istnienia Głównego Urzędu Statystycznego stanowi okazję do wielu wspomnień 
związanych z historią Urzędu, ale również wydarzeń towarzyszących jego działalności. 

Z taką myślą powstała publikacja prezentująca dzieje GUS w niestandardowy sposób, tj. 
poprzez wykorzystanie archiwalnych fotografii. Historia została opowiedziana według ha-
seł odpowiadających literom alfabetu. Krótkim informacjom tekstowym towarzyszy bo-
gata dokumentacja zdjęciowa, która pozwala na przybliżenie atmosfery różnych okresów 
z ostatnich stu lat. 

Publikacja kierowana jest do czytelników, którzy znają lub chcą poznać historię Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

100 LAT POLSKI W LICZBACH. 1918-2018 

Stulecie istnienia Głównego Urzędu Statystycznego zbiega się z setną rocznicą odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Jest to okazja do przedstawienia historii kraju za pomocą 
danych statystycznych. 

Publikacja przedstawia wybrane zjawiska i procesy charakterystyczne dla dziejów kraju w 
ostatnich stu latach. Pokazuje zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze obserwowane 
w Polsce, a także przybliża historię i rozwój statystyki. Interpretację danych liczbowych 
ułatwiają uzupełniające informacje historyczne, w tym kalendarium najważniejszych wy-
darzeń. 

Wydawnictwo jest skierowane do osób zainteresowanych historią kraju, w szczególności 
jej rozwojem społecznym i gospodarczym. Jego celem jest wskazanie użyteczności staty-
styki i zachęcenie czytelników do sięgnięcia po jej bogate zasoby, towarzyszące Polsce od 
początku jej niepodległego istnienia.  

STATYSTYCY POLSCY 

Setna rocznica utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego to okazja do prezentacji ży-
ciorysów statystyków, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój statystyki polskiej i między-
narodowej. Z tą myślą zaplanowano drugie wydanie publikacji Statystycy polscy.  

W opracowaniu przedstawiono biografie i osiągnięcia ponad stu osób, które przyczyniły 
się do rozwoju teorii i metodologii badań statystycznych. Lektura biogramów przybliża 
ewolucję myśli statystycznej oraz wyjaśnia jej powiązania z innymi dyscyplinami nauki.  

Publikacja kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych historią polskiej staty-
styki oraz rozwojem statystyki, jako nauki opisującej otaczający nas świat i występujące w 
nim zjawiska. 

ATLAS STATYSTYCZNY POLSKI I SERIA ATLASÓW STATYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTW 

Na serię tę składa się Atlas statystyczny Polski oraz 16 atlasów poszczególnych woje-
wództw. Przedsięwzięcie to nie miało miejsca w dotychczasowej historii polskiej staty-
styki. Prezentowanie danych statystycznych w formie graficznej – na mapach i wykresach 
– w formach pozwalających na szybki i syntetyczny odbiór danych w atrakcyjnej formie 
jest wyjściem statystyki naprzeciw oczekiwaniom Dane prezentowane w postaci map po-
zwalają na zaprezentowanie przestrzennego rozmieszczenia opisywanych zjawisk oraz 
pozwalają porządkować jego obraz i skupiać uwagę na ogólnych relacjach ilościowych.  

Zaprezentowane dane dotyczą roku 2016 lub ostatniego dostępnego. Natomiast w celu 
i=zilustrowania zmian w czasie wybrane zagadnienia przedstawiono w retrospekcji sięga-
jącej przeważnie roku 2000( w przypadku demografii 1950r.) oraz w prognozie do 2040r. 
Dane są prezentowane w układzie województw, powiatów, gmin, a także krajów i regio-
nów NUTS2 UE oraz państw świata. 
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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 

 

Więcej informacji 

100 lat GUS 
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