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Przedmowa 

W statystyce publicznej zachodzą istotne zmiany, wpływające na jej wizerunek i znaczenie w dobie społeczeństwa 
informacyjnego oraz rosnącego zapotrzebowania na informacje statystyczne.  
Rok 2013 w sposób szczególny eksponuje statystykę publiczną, z uwagi na przypadające obchody 95-lecia Głównego  
Urzędu Statystycznego oraz Międzynarodowego Roku Statystyki. 
 

W Informatorze przedstawiamy podstawy prawne działania statystyki publicznej, jej zadania, organizację, zasoby 
informacyjne oraz zasady i formy udostępniania informacji. Na tym tle prezentujemy zadania i organizację na szczeblu 
regionalnym - Urzędu Statystycznego w Katowicach. 

 
Uzupełnieniem Informatora jest płyta CD zawierająca wykazy sprawozdań i ankiet opracowywanych przez służby statystyki 

publicznej w 2013 r. oraz harmonogramy publikowania: informacji bieżących - wyników wstępnych, wskaźników i wielkości 
ogłaszanych przez Prezesa GUS. Materiał wzbogacono historycznym dodatkiem okolicznościowym w postaci ulotki 50-lecie 
statystyki w województwie oraz pierwszej, utworzonej w wersji zdigitalizowanej, publikacji cyfrowej - Rocznik Statystyczny 
Województwa Katowickiego 1979, będącej efektem współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym i Biblioteką Śląską.  
W tym miejscu pragnę wyrazić wdzięczność dla cennej inicjatywy Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, dzięki której 
elektroniczne wersje popularnych wydawnictw statystycznych będą dostępne dla użytkowników Internetu z platformy  
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. 
 
 Wyrażam nadzieję, że Informator Urzędu Statystycznego w Katowicach okaże się dla wszystkich zainteresowanych 
przydatnym źródłem informacji. Przyczyni się do bliższego poznania statystyki publicznej i ułatwi użytkownikom informacji 
statystycznych poruszanie się po jej bogatych zasobach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia stron-www.stat.gov.pl. 
Pracownicy Urzędu Statystycznego służą wsparciem informacyjnym w poszukiwaniu danych. 

 
 D y r e k t o r 

 Urzędu Statystycznego w Katowicach 
 
 

    Aurelia HETMAŃSKA 
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ZADANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ 
Statystyka jest obecna niemal w każdym aspekcie życia, ma znaczący i daleko sięgający wpływ na całość społeczeństwa  
począwszy od osób fizycznych, poprzez przedsiębiorców, instytucje, po przedstawicieli władzy, administracji publicznej  
i lokalnego samorządu.  

 

 

 

 
Podstawą prawną działalności statystycznej jest 

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późniejszymi zmianami) 

Statystyka publiczna jest systemem: 
 zbierania danych statystycznych, 
 gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych, 
 ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych.  

Do zadań służb statystyki publicznej należy m.in.: 
 organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii, 
 przeprowadzanie spisów powszechnych, 
 udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników, 
 opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych 

relacji między nimi oraz ich interpretacja, 
 prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju, 
 współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz 

organami i urzędami innych krajów, 
 prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów 

klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce, 
 popularyzacja wiedzy o statystyce. 

Polska statystyka publiczna rozwija się i dostosowuje do zmian zachodzących w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 
Podstawą procesu doskonalenia statystyki jest uwzględnienie rosnących potrzeb informacyjnych użytkowników i poszukiwanie 
bardziej efektywnych metod prowadzenia badań. Dostosowywany do zapotrzebowania jest zakres badań statystycznych. 
Jednocześnie usprawniana jest stale organizacja procesu prowadzenia badań oraz system informacyjny. 

Misja s tatys tyki  publicznej   
dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian 

zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających potrzebom użytkowników 
krajowych i międzynarodowych. 
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ORGANIZACJA STATYSTYKI PUBLICZNEJ 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 

Główny Urząd Statystyczny 
urząd administracji rządowej obsługujący Prezesa GUS i działający pod jego bezpośrednim kierownictwem  

urzędy statystyczne w terenie 
16 urzędów mających siedziby w stolicach województw 

jednostki obsługi statystyki publicznej: 
Centralna Biblioteka Statystyczna im. S. Szulca 
Zakład Wydawnictw Statystycznych – obsługa wydawnicza i poligraficzna 
Centrum Informatyki Statystycznej – obsługa informatyczna 
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – szkolenia i doskonalenie zawodowe kadry 

stałe organy opiniodawczo-doradcze Prezesa GUS:  
Naukowa Rada Statystyczna – w sprawach metodologii badań statystycznych 
Kolegium GUS – rozpatruje m.in. projekty wieloletnich programów rozwoju statystyki oraz spraw o zasadniczym 
znaczeniu dla prac GUS 
Komisja Programowa – w zakresie przygotowywania projektów programów badań statystycznych 
Komisja Metodologiczna – w zakresie doskonalenia metodologii badań statystycznych 
Komitet Redakcyjny – w zakresie systemu udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych oraz publikacji 

organy doradcze działające przy Prezesie Rady Ministrów: 
Rada Statystyki – w sprawach statystyki publicznej  
Rządowa Rada Ludnościowa – w sprawach dotyczących zagadnień demograficznych i polityki ludnościowej 

 
Polskie Towarzystwo Statystyczne - organizacja skupiająca przedstawicieli służb statystyki publicznej i środowisk akademickich, 
samorządu terytorialnego i gospodarczego, jednostek administracji rządowej itp., zainteresowanych teorią i praktyką badań 
statystycznych. Ma za sobą prawie 100-letnią historię. 

jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki 
 powoływany i nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów 
 zadania wykonuje przy pomocy służb statystyki publicznej 
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URZĘDY STATYSTYCZNE W POLSCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urząd Statystyczny w Białymstoku 
15-959 Białystok  
ul. Krakowska 13 

tel. 85 749 77 00 do 09 
SekretariatUSBST@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
85-066 Bydgoszcz  

ul. Konarskiego 1-3 
tel. 52 366 93 90 

SekretariatUSBDG@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Kielcach 
25-369 Kielce 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 
tel. 41 361 15 42 

SekretariatUSkie@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Krakowie 
31-223 Kraków  

ul. Kazimierza Wyki 3 
tel. 12 415 60 11 

SekretariatUSKRK@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Olsztynie 
10-959 Olsztyn  

ul. Kościuszki 78/82  
tel. 89 524 36 66 

SekretariatUSOls@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Gdańsku 
80-434 Gdańsk  

ul. Danusi 4 
tel. 58 768 31 00 

SekretariatUSGDK@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Opolu 
45-064 Opole 

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B 
tel. 77 423 01 10-11 

SekretariatUSopl@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Poznaniu 
60-959 Poznań 

ul. Jana H. Dąbrowskiego 79 
tel. 61 279 82 00 

 SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów 

ul. Jana III Sobieskiego 10 
tel. 17 853 52 10 

 SekretariatUSRze@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Lublinie 
20-068 Lublin 

ul. Leszczyńskiego 48 
tel. 81 533 20 51 

sekretariatUSlub@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Szczecinie 
70-530 Szczecin 
ul. J. Matejki 22 
tel. 91 459 77 00 

SekretariatUSszc@stat.gov.pl 

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

SekretariatUSWAW@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
50-950 Wrocław 
ul. Oławska 31 

tel. 71 371 63 00 
sekretariatuswro@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
65-954 Zielona Góra 

ul. Spokojna 1 
tel. 68 322 31 12 

SekretariatUSZGR@stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny w Łodzi 
93-176 Łódź 

ul. Suwalska 29 
tel. 42 683 91 00 

sekretariatUSLDZ@stat.gov.pl 

  

Urząd Statystyczny w Katowicach 
40-158 Katowice 
ul. Owocowa 3 

tel. 32 779 12 00 
SekretariatUsKce@stat.gov.pl 

mailto:SekretariatUsKce@stat.gov.pl


  i n f o r m a t o r  

 

- 7 - 
 

OŚRODKI REALIZUJĄCE ZADANIA OGÓLNOKRAJOWE  
W DZIEDZINIE STATYSTYKI 

Białystok 

Ośrodek Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody 

 Olsztyn 
Ośrodek Badań Rolnictwa 
Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich 
Ośrodek Badań Demograficznych 
Ośrodek Informatyki Statystycznej    

Bydgoszcz 
Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy 

 Opole 
Ośrodek Statystyki Cen    

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

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

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

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

   
Kielce 

Ośrodek Statystyki Handlu i Usług 
Ośrodek Badań Gospodarki Nierejestrowanej 

 Szczecin 
Ośrodek Statystyki Morskiej 
Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji  
i Społeczeństwa Informacyjnego 

Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności    
Kraków 
Ośrodek Statystyki Kultury 
Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia 
Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej 
Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej 

 

 Warszawa 
Ośrodek Bazy Jednostek Statystycznych 
Ośrodek Metod Pozyskiwania Danych 
Ośrodek Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych 
Źródła Administracyjne 
Obszary Metropolitalne    

Lublin 
Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej  
i Komunalnej 

Ośrodek Statystyki Budownictwa 

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

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

 Zielona Góra 

Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej 
Ośrodek Badań Koniunktury w Rolnictwie 



  i n f o r m a t o r  

 

- 8 - 
 

  3,9%  powierzchni 
12,0%  ludności 
15,4%  ludności miast 
29,2%  miast na prawach powiatu 
11,8%  pracujących 
13,0%  Produktu krajowego brutto 
11,5%  podmiotów gospodarki narodowej 

CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jednostki administracyjne 
 

podregiony  ........................  8 
powiaty  ............................ 17 
miasta na prawach  
 powiatu  ........................... 19 
 
gminy  ............................. 167 

miejskie  ......................... 49 
miejsko-wiejskie  ............ 22 
wiejskie  ......................... 96 

POLSKA  312,7 tys. km2 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni 
na 100 km2 

Łóżka w szpitalach ogólnych  
na 10 tys. ludności 

W rankingu województw  
śląskie zajmuje miejsce 

Ludność 
Pracujący 
Przeciętne miesięczne  
wynagrodzenie brutto 

Produkt krajowy brutto 
(ceny bieżące)  
na 1 mieszkańca 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

gminy 

miasta na prawach powiatu 

Śląskie  12,3 tys. km2 

W skali kraju  
śląskie koncentruje 
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URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH 

Jest przedstawicielem służb statystyki publicznej na terenie województwa śląskiego. 

Urząd działa na podstawie:  
 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późniejszymi zmianami), 
 Zarządzenia nr 10 Prezesa GUS z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu  

w Katowicach (Dz. Urz. GUS z 2012 r., poz. 28, z późniejszymi zmianami). 

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa Regulamin 
Organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach. 

Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje m.in.: 
 zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz 

analizę danych statystycznych, 
 rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne w regionie oraz w zakresie specjalizacji Urzędu, 
 prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu, 
 organizację pracy rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych oraz rzeczoznawców, 
 prowadzenie prac nad metodologią badań statystycznych według specjalizacji Urzędu, 
 inicjowanie i prowadzenie systematycznych badań oraz analiz sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie, 
 udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, 
 przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego informacji statystycznych i prowadzenie  

z nimi badań wspólnych, ujętych na wniosek w programie badań, 
 prowadzenie rejestrów w części obejmującej obszar województwa śląskiego: 

REGON – podmiotów gospodarki narodowej     TERYT – podziału terytorialnego kraju.  

Urząd Statystyczny w Katowicach specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki 
publicznej jako całości w obszarach: rachunków regionalnych, statystyki rynku finansowego i jego podmiotów, instrumentów 
finansowych, nakładów inwestycyjnych i środków trwałych, ochrony środowiska, nakładów i efektów rzeczowych inwestycji 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W obszarze specjalistycznych zadań ogólnopolskich działają cztery Ośrodki, w tym dwa zajmujące się sprawozdawczością 
statystyczną, w ramach specjalizacji urzędów statystycznych: Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska, Ośrodek Statystyki Rynku 
Finansowego. Jako jednostka autorska – badania w zakresie rachunków regionalnych, związanych z obliczaniem wybranych 
kategorii rachunków narodowych w przekroju terytorialnym realizuje Ośrodek Rachunków Regionalnych. Badania  
i analizy w zakresie tematów istotnych dla regionu, działalność informacyjną i publikacyjną oraz współpracę z przedstawicielami 
władzy i lokalnym samorządem realizuje Śląski Ośrodek Badań Regionalnych. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA  
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DYREKTOR 

WYDZIAŁY 

• ORGANIZACJI I REJESTRÓW 

• BADAŃ ANKIETOWYCH 

• INFORMATYKI 

• KADR I SZKOLENIA 

• EKONOMICZNY 

• ADMINISTRACYJNY 

OŚRODKI 
• STATYSTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

•  STATYSTYKI RYNKU FINANSOWEGO 

•  RACHUNKÓW REGIONALNYCH 

•  PROJEKTOWANIA I BAZ DANYCH 

•  ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 
    DZIAŁ POLIGRAFII 

ZASTĘPCA 

ODDZIAŁY US 

• BIELSKO-BIAŁA 

• BYTOM 

• CZĘSTOCHOWA 

• RYBNIK 

• SOSNOWIEC 

SAMODZIELNE  
STANOWISKA PRACY 

• GŁÓWNY KSIĘGOWY 

• RADCA PRAWNY 

• DO SPRAW OCHRONY 

INFORMACJI NIEJAWNYCH 

• DO SPRAW 

BEZPIECZEŃSTWA  

I HIGIENY PRACY 
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INFORMACJE TELEADRESOWE KOMÓREK 
ORGANIZACYJNYCH URZĘDU STATYSTYCZNEGO  

W KATOWICACH 
 

DYREKTOR 
Aurelia Hetmańska 32 779 12 47 A.Hetmanska@stat.gov.pl  
ZASTĘPCA DYREKTORA 
Grażyna Witkowska 32 779 12 96 G.Witkowska@stat.gov.pl  
Sekretariat 32 779 12 48 SekretariatUsKce@stat.gov.pl 
 
Wydział Organizacji i Rejestrów 32 779 12 60 W.Szubert@stat.gov.pl 
 
Wydział Badań Ankietowych 32 779 12 91 D.Gwozdz@stat.gov.pl 
 
Wydział Informatyki 32 779 12 23 R.Szczesny@stat.gov.pl 
 
Wydział Kadr i Szkolenia 32 779 12 28 K.Gloger@stat.gov.pl 
 
Główny Księgowy – Wydział Ekonomiczny 32 779 12 73 A.Wozniak-Bebak@stat.gov.pl 
 
Wydział Administracyjny 32 779 12 43 B.Skalska@stat.gov.pl 
 
Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska 32 779 12 75 K.Mynarek@stat.gov.pl 
 
Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego 32 779 12 57 J.Sota@stat.gov.pl 
 
Ośrodek Rachunków Regionalnych  32 779 12 15 D.Doniec@stat.gov.pl 
 
Ośrodek Projektowania i Baz Danych 32 779 12 07 S.Borek@stat.gov.pl 
 
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych 32 779 13 07 I.Zurek@stat.gov.pl 
 

Dział Poligrafii 32 779 12 19 A.Marks@stat.gov.pl 
 
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych 32 779 12 60 M.Olejniczak@stat.gov.pl 
 
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 32 779 12 68 M.Nowak@stat.gov.pl 
 
Oddział w Bielsku-Białej 33 812 26 34 M.Draszczyk@stat.gov.pl 
 
Oddział w Bytomiu 32 282 70 40 M.Widuch@stat.gov.pl 
 
Oddział w Częstochowie 34 366 01 04 E.Knoska@stat.gov.pl 
 
Oddział w Rybniku 32 423 36 02 E.Pinczak@stat.gov.pl 
 
Oddział w Sosnowcu 32 297 20 17 J.Wieczorek@stat.gov.pl 
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ODDZIAŁY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH 
Urząd Statystyczny w Katowicach swoje zadania wykonuje zarówno w siedzibie Urzędu  
w Katowicach, jak i w pięciu Oddziałach. 

Oddziały w swoim zasięgu działania: 

 zbierają i opracowują sprawozdawczość statystyczną w ramach specjalizacji Urzędu, 
 

 udostępniają dane statystyczne, udzielają informacji, służą pomocą w wyjaśnianiu 
zagadnień merytorycznych,   

 rejestrują podmioty w ramach prowadzonego krajowego rejestru REGON w części 
dotyczącej województwa śląskiego,   

 prowadzą prace aktualizacyjne dla potrzeb prowadzonego krajowego rejestru TERYT  
w części dotyczącej województwa śląskiego,   

 współpracują z lokalną administracją samorządową i instytucjami w swoim zasięgu 
działania,   

 realizują badania ankietowe na terenie województwa śląskiego,   
 biorą udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim 

zasięgu,   
 uczestniczą w przygotowaniu opracowań i badaniach prowadzonych na indywidualne 

zamówienie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oddział w SOSNOWCU
ul. Rzeźnicza 12 

41-200 Sosnowiec 
tel. 32 297 20 25 

sosnowiec@stat.gov.pl

URZĄD STATYSTYCZNY 
W KATOWICACH 

ul. Owocowa 3 
40-158 Katowice 
tel. 32 779 12 00 

katowice@stat.gov.pl

Oddział w BIELSKU-BIAŁEJ 
ul. Piastowska 44 

43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 822 18 35 do 37 

bielsko-biala@stat.gov.pl

Oddział w RYBNIKU 
ul. Chrobrego 6 
44-200 Rybnik 

tel. 32 422 19 21 
rybnik@stat.gov.pl 

Oddział w BYTOMIU
ul. Moniuszki 26A 

41-902 Bytom 
tel. 32 282 41 74 

bytom@stat.gov.pl

Oddział w CZĘSTOCHOWIE 
Al. Niepodległości 20/22 

42-216 Częstochowa 
tel. 34 366 00 14 

czestochowa@stat.gov.pl 
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ODDZIAŁY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH 
BIELSKO-BIAŁA                  powiat: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki i miasto na prawach powiatu 

Miasta: Bielsko-Biała, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wilamowice, Wisła, Żywiec. 
gminy: 
 

Bestwina, Brenna, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Czernichów, Dębowiec, Gilowice, Goczałkowice-Zdrój, Goleszów, 
Hażlach, Istebna, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Kobiór, Koszarawa, Kozy, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Miedźna, Milówka, 
Pawłowice, Porąbka, Pszczyna, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Skoczów, Strumień, Suszec, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska 
Górka, Wilamowice, Wilkowice, Zebrzydowice. 

BYTOM                                                                                                                                     powiat: tarnogórski, gliwicki i miasta na prawach powiatu    

Miasta: Bytom, Chorzów, Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śl., Radzionków, Siemianowice Śl., Świętochłowice, Tarnowskie Góry,  
Gliwice, Knurów, Pyskowice, Ruda Śl., Sośnicowice, Toszek, Zabrze.

gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice, 
Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś. 

CZĘSTOCHOWA                                                                                          powiat: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i miasto na prawach powiatu   

Miasta: Blachownia, Częstochowa, Kłobuck, Koniecpol, Krzepice, Lubliniec, Woźniki. 

gminy: 
 

Blachownia, Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Herby, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Kochanowice, Koniecpol, 
Konopiska, Koszęcin, Kruszyna, Krzepice, Lelów, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Pawonków, 
Poczesna, Popów, Przyrów, Przystajń, Rędziny, Starcza, Woźniki, Wręczyca Wielka. 

RYBNIK                                                                                                              powiat: raciborski, rybnicki, wodzisławski i miasta na prawach powiatu    

Miasta: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław 
Śląski, Żory. 

gminy: 

 

Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, 
Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Świerklany. 

SOSNOWIEC                                                                                               powiat będziński, myszkowski, zawierciański i miasta na prawach powiatu    

Miasta: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Myszków, Poręba, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Wojkowice, 
Koziegłowy, Łazy, Myszków, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Zawiercie, Żarki.

gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, 
Irządze, Koziegłowy, Kroczyce, Łazy, Niegowa, Ogrodzieniec, Pilica, Poraj, Szczekociny, Włodowice, Żarki, Żarnowiec. 

US KATOWICE                                                                                                    
Właściwe Ośrodki i wydziały US                                                                      powiat: mikołowski, bieruńsko-lędziński i miasta na prawach powiatu    

Miasta: Bieruń, Imielin, Katowice, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy.
gminy: Bojszowy, Chełm Śląski, Ornontowice, Wyry. 
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OŚRODKI SPECJALISTYCZNE 
OŚRO DEK   ST AT Y STY KI   OC HRO NY   ŚRO DOW IS K A  

Specjalistyczny ośrodek powołany przez Prezesa GUS, realizujący zadania ogólnokrajowe  
na rzecz statystyki publicznej jako całości z zakresu statystyki ochrony środowiska, nakładów  
i efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W obszarze objętym specjalizacją: 

 realizuje badania statystyczne zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, 
 inicjuje i przygotowuje rozwiązania metodologiczne, 
 zgłasza propozycje nowych badań do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej, 
 zbiera, gromadzi i analizuje dane statystyczne, 
 kontroluje i akceptuje tablice oraz zbiory wojewódzkie i ogólnopolskie, 
 przygotowuje wzory formularzy wraz z objaśnieniami, 
 przygotowuje analizy i opracowania statystyczne zgodnie z planem wydawniczym, 
 prowadzi prace związane z tworzeniem bazy danych statystycznych z zakresu specjalizacji. 

 
Ośrodek realizuje zadania związane ze zbieraniem i analizą danych statystycznych we współpracy z Oddziałami w terenie. 
Współpracuje z: departamentami branżowymi GUS, urzędami administracji publicznej, wyższymi uczelniami, placówkami 
naukowo-badawczymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się przedmiotową tematyką. 
 
Wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek stanowią podstawę do opracowywania zestawień o gospodarce wodnej, zanieczyszczeniu 
atmosfery, ilości wytworzonych i zagospodarowanych odpadów na potrzeby krajowej statystyki publicznej i statystyki 
międzynarodowej. Wykorzystywane są m.in. przez administrację rządową i samorządową do kreowania polityki ekologicznej  
na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Stanowią także podstawę do oceny realizacji polityki ekologicznej 
państwa w zakresie nakładów ponoszonych na ochronę środowiska w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdania: 
OS-1, OS-3, OS-4, OS-5, OS-6, 
OS-6-L, OS-6-R, Załącznik do:  
F-03, SP, SG-01 środki trwałe 

 

więcej informacji o Ośrodku na 
 -www.stat.gov.pl/katow  

zakładka o URZĘDZIE/Ośrodki 



  i n f o r m a t o r  

 

- 15 - 
 

OŚRODKI SPECJALISTYCZNE 
OŚRO DEK   ST AT Y STY KI   RY NKU   F I N AN SOWE GO  

Specjalistyczny ośrodek powołany przez Prezesa GUS, realizujący zadania ogólnokrajowe,  
na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarze rynku finansowego i jego podmiotów, 
instrumentów finansowych, nakładów inwestycyjnych i środków trwałych.  

W zakresie objętym specjalizacją: 
 realizuje badania statystyczne zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, 
 inicjuje i przygotowuje rozwiązania metodologiczne, 
 zgłasza propozycje nowych badań do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej, 
 zbiera, gromadzi i analizuje dane statystyczne, 
 kontroluje i akceptuje tablice oraz zbiory wojewódzkie i ogólnopolskie, 
 przygotowuje wzory formularzy wraz z objaśnieniami, 
 przygotowuje analizy i opracowania statystyczne zgodnie z planem wydawniczym, 
 prowadzi prace związane z tworzeniem bazy danych statystycznych z zakresu specjalizacji. 

 
Ośrodek realizuje zadania związane ze zbieraniem i analizą danych statystycznych we współpracy z Oddziałami  
w terenie. Współpracuje z: departamentami branżowymi GUS, urzędami administracji publicznej, wyższymi uczelniami, 
placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się przedmiotową tematyką. 

Wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek są wykorzystywane na potrzeby opracowywania rocznych rachunków narodowych 
na poziomie krajowym i regionalnym, statystyk branżowych oraz udostępniania danych dla administracji rządowej i innych 
instytucji oraz organizacji międzynarodowych (OECD, Eurostat).  
 
 
 
 

 

 

Sprawozdania: 
F-02, F-03, FKT, I-01, 
IF, KZ, PK, P-LS, RF-01, TFI 

 

więcej informacji o Ośrodku na 
 -www.stat.gov.pl/katow  

zakładka o URZĘDZIE/Ośrodki 
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OŚRODKI SPECJALISTYCZNE 
OŚRO DEK   R AC HU NKÓ W  R EGION AL NYC H  

Specjalistyczny ośrodek powołany przez Prezesa GUS realizujący zadania ogólnokrajowe na rzecz statystyki 
publicznej jako całości w dziedzinie rachunków regionalnych.  

W zakresie objętym specjalizacją: 
 realizuje badanie ogólnopolskie Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym, związane z obliczaniem 

wybranych kategorii rachunków narodowych w przekroju regionów, województw i podregionów, 
 prowadzi prace metodologiczne w rachunkach regionalnych, 
 opracowuje publikację z rachunków regionalnych, 
 przygotowuje materiały do Obwieszczenia Prezesa GUS i Kwestionariusza ESA, 
 prowadzi prace związane z tworzeniem bazy danych statystycznych z zakresu specjalizacji, 
 współpracuje z Ministerstwem Finansów, ZUS, KRUS, NFZ, NBP i KNF w zakresie wykorzystania danych ze źródeł 

administracyjnych w statystyce publicznej, w tym w rachunkach regionalnych, 
 współpracuje z Urzędem Statystycznym Wspólnot Europejskich EUROSTAT w celu dostosowania polskich rachunków 

regionalnych do metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA oraz z Krajowym 
Urzędem Statystycznym Gruzji GEOSTAT w ramach „Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata  
2012-2015”. 

Rachunki regionalne są źródłem informacji makroekonomicznych w przekroju terytorialnym oraz narzędziem wspierającym 
procesy decyzyjne w obszarze polityki regionalnej. Wyniki obliczeń regionalnego produktu krajowego brutto są wykorzystywane 
m.in. na potrzeby: 

− funduszy strukturalnych UE do selekcji i wyboru regionów kwalifikujących się do wsparcia finansowego z funduszy 
pomocowych oraz do monitorowania rezultatów udzielonej pomocy, 

− opracowania i monitorowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego i programów wsparcia oraz strategii rozwoju województw i programów 
wojewódzkich, 

− określania części regionalnej subwencji ogólnej dla województw,  
− międzynarodowych porównań.   

 

 

 

Publikacja zawierająca wyniki badania z rachunków 
regionalnych jest wydawana w cyklu rocznym. Informacje 
statystyczne prezentowane w formie tabelarycznej 
są uzupełnione charakterystyką terytorialnego zróżnicowania 
rozwoju gospodarczego oraz opisem zmian w strukturze 
gospodarki województw.  
 
Ostatnio ukazała się publikacja 
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2010 r. 

więcej informacji o Ośrodku na 
 -www.stat.gov.pl/katow  

zakładka o URZĘDZIE/Ośrodki 
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OŚRODKI SPECJALISTYCZNE 
 

OŚRO DEK   P ROJEK TOW A NI A  I   BA Z  DA NYC H  
Specjalistyczny ośrodek powołany przez Prezesa GUS, realizujący zadania 
ogólnokrajowe na rzecz statystyki publicznej jako całości w zakresie prac 
projektowo-programistycznych.  

                              W zakresie objętym specjalizacją:  

 prowadzi prace dotyczące:  
rachunków regionalnych,  
ochrony środowiska,  
działalności produkcyjnej,  
zapasów surowców i towarów,  
finansów przedsiębiorstw, 
działalności badawczej i rozwojowej,  
instrumentów finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, 

 opracowuje i archiwizuje ogólnopolskie zbiory w ramach prowadzonych opracowań, 

 prowadzi prace związane z tworzeniem i prowadzeniem baz danych statystycznych z zakresu specjalizacji Urzędu, 

 prowadzi prace związane z administrowaniem bazami danych w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju,  
we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Badań Regionalnych, 

 doskonali i tworzy nowe rozwiązania technologiczne w zasilaniu statystyki danymi ze źródeł pozastatystycznych  
oraz projektuje i programuje na potrzeby Urzędu w ramach zawieranych umów i porozumień, 

 prowadzi opracowanie informatyczne stron internetowych Urzędu. 
 
W zakresie realizowanych zadań Ośrodek współpracuje z właściwymi departamentami GUS oraz ośrodkami specjalistycznymi  
w urzędach statystycznych w kraju. 

 
 
 
 
 

więcej informacji o Ośrodku na 
 -www.stat.gov.pl/katow  

zakładka o URZĘDZIE/Ośrodki 



  i n f o r m a t o r  

 

- 18 - 
 

ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 
Jeden z 16 wojewódzkich ośrodków badań regionalnych w kraju, powołany przez Prezesa GUS w celu: 
prowadzenia badań i analiz w zakresie tematów istotnych z punktu widzenia specyfiki regionu, 
działalności informacyjnej i publikacyjnej, współpracy i wsparcia informacyjnego lokalnej administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz popularyzacji i promocji statystyki. 

Zadania i priorytety Ośrodka to m.in.: 
 analiza potrzeb użytkowników i ustalanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne, 
 dostosowywanie oferty statystycznej do potrzeb administracji rządowej i samorządowej, 
 opracowywanie analiz, publikacji, raportów oraz informacji sygnalnych o sytuacji społeczno- 

-gospodarczej i środowiskowej województwa, 
 przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa przedstawicielom terenowej administracji 

rządowej, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom, 
 udostępnianie, rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa oraz realizacja 

indywidualnych zamówień poprzez Informatorium, współpraca z mediami, 
 udzielanie informacyjnego wsparcia odbiorcom danych statystycznych, w tym wspomaganie procesów decyzyjnych 

władz województwa i lokalnego samorządu, 
 prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, 
 uczestnictwo w pracach z zakresu monitorowania i ewaluacji procesów rozwojowych w regionie,  
 kontynuacja prac analitycznych w zakresie wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój kraju, z wykorzystaniem 

m.in. baz GUS i EUROSTAT, w tym prace związane z tworzeniem bazy danych statystycznych, 
 udział we wspólnych przedsięwzięciach publikacyjnych i badawczych z GUS, urzędami statystycznymi, terenową 

administracją rządową i lokalnym samorządem terytorialnym, 
 popularyzacja i promocja statystyki, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, upowszechnianie wiedzy o systemie 

statystyki publicznej, jej zasobach informacyjnych, w szczególności o zjawiskach i procesach objętych badaniami 
statystycznymi.  

Ośrodek realizuje zadania we współpracy z ośrodkami specjalistycznymi w urzędach statystycznych w kraju (w ramach 
prowadzonej specjalizacji) oraz z departamentami branżowymi GUS. Na terenie województwa, Ośrodek współpracuje m.in.  
z: urzędami administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego, wyższymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi 
oraz innymi instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego. 

W ramach Ośrodka realizuje zadania Dział Poligrafii, który prowadzi prace wydawnicze i poligraficzne w oparciu o system druku 
cyfrowego; realizuje prace zarówno dla potrzeb Urzędu, jak również realizuje zlecenia wykonywane na potrzeby resortu 
statystyki publicznej. 

 

 

 

adresy wszystkich WOBR w kraju na 
 -www.stat.gov.pl/katow/  

STATYSTYKA REGIONALNA/lista WOBR 

  więcej informacji o Ośrodku na 
 -www.stat.gov.pl/katow  
  zakładka o URZĘDZIE/Ośrodki 
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ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 
                      DZ IA Ł AL NO ŚĆ P UBLI K ACYJ NO - I N FO R MACYJ N A  

Ponadto w bieżącym roku Urząd planuje wydanie następujących publikacji z wynikami 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 

• Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie śląskim, 
• Ludność i gospodarstwa domowe w województwie śląskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, 

• Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w województwie śląskim. 

Ośrodek inicjuje i realizuje politykę informacyjną Urzędu w oparciu o coroczny 
Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego, tworzony na podstawie prowadzonej 
analizy potrzeb informacyjnych oraz zapotrzebowania na informacje statystyczne 
w przekrojach terytorialnych. 
Wydawnictwa Urzędu ukazują się w następujących seriach wydawniczych: 

ROCZNIKI  STATYSTYCZNE 

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego  
2013 

Województwo Śląskie 2013 – podregiony, powiaty, 
gminy 

INFORMACJE  I  OPRACOWANIA  STATYSTYCZNE 
Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego 
(wydanie kwartalne) 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa śląskiego w 2012 r. 

Ludność, ruch naturalny i migracje  
w województwie śląskim w 2012 r. 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 
narodowej w rejestrze REGON w województwie 
śląskim w 2012 r. 

Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne  
w 2011 r. 

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim  
w latach szkolnych 2010/11-2012/13 

Gospodarka mieszkaniowa w województwie 
śląskim w latach 2009-2012 

Powiaty w województwie śląskim w 2012 r. 

FOLDERY  I  MATERIAŁY  OKOLICZNOŚCIOWE 
Plan wydawniczy Urzędu Statystycznego  
w Katowicach 2013 

Informator Urzędu Statystycznego w Katowicach 
2013 

Śląskie w liczbach 2013 

KOMUNIKATY  I  OPRACOWANIA  SYGNALNE 
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa śląskiego (wydanie miesięczne) 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
śląskim (wydanie kwartalne) 

Bezrobocie w województwie śląskim w 2012 r. Kultura fizyczna w województwie śląskim w 2012 r. 
Rolnictwo w województwie śląskim w 2012 r. Turystyka w województwie śląskim w 2012 r. 
Budżety jednostek samorządu terytorialnego  
w województwie śląskim w 2012 r. 

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim  
w 2011 r. 

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2012 r. 
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BADANIA ANKIETOWE 
Statystyczne badania ankietowe w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych są prowadzone na terenie całego 
kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne. Badania ankietowe na terenie 
województwa śląskiego są prowadzone za pomocą profesjonalnej sieci ankieterskiej jaką tworzą pracownicy Urzędu. 
Podstawowym celem badań jest dostarczanie informacji wszechstronnie charakteryzujących warunki życia ludności,  
a w zakresie badań rolnych - informacji o produkcji w gospodarstwach rolnych. 

Ankieterzy realizują w terenie m.in.  
 

 

 

 
 

 
 
 Badania prowadzone są metodą reprezentacyjną, co oznacza, że badana jest część gospodarstw domowych/rolnych 

reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wyniki badań są następnie uogólniane na konkretną zbiorowość. 
Pozyskiwanie informacji od respondentów, odbywa się w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego 
wspomaganego sprzętem komputerowym.  

 Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do różnych analiz, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące 
wielu dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, 
społecznych i administracyjnych na lokalnych, regionalnych i centralnych szczeblach zarządzania. Publikacje dostępne są  
na stronie GUS-www.stat.gov.pl/PUBLIKACJE A-Z oraz na stronach urzędów statystycznych.  

 W zakresie badań rolniczych, które wymagają dużej wiedzy specjalistycznej, z urzędami statystycznymi współpracują 
rzeczoznawcy gminni i wojewódzcy (głównie pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędów miast/gmin oraz 
pracownicy jednostek naukowo-badawczych, a także rolnicy bezpośrednio zaangażowani w działalność rolniczą). 

 
Powodzenie badań ankietowych prowadzonych wśród społeczeństwa, w gospodarstwach domowych/rolnych zależy w znacznej 
mierze od przychylności respondentów dla ich realizacji. Jakość uzyskanych wyników i tworzonych uogólnień zależy  
od kompletności badań. 

 

 

 

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych 
Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych 
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności 

Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu  
  oraz produkcji zwierzęcej 
Badanie struktury gospodarstw rolnych 
Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 

badania rolnicze badania warunków życia ludności 
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BADANIA ANKIETOWE 
Badania ankietowe mogą być realizowane za pomocą kilku technik: 
 
 wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym (CAPI);  

bezpośredniemu kontaktowi ankietera z respondentem towarzyszy urządzenie przenośne, zaopatrzone w specjalistyczne 
oprogramowanie, wspomagające realizację wywiadu. 
 

 wywiad osobisty przy wykorzystaniu papierowego formularza (PAPI);  
polega na przeprowadzeniu przez ankietera wywiadu bezpośrednio z respondentem przy wykorzystaniu papierowego 
kwestionariusza. 
 

 wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI);  
pozyskiwanie informacji od respondentów, odbywa się za pośrednictwem łączy telefonicznych i przy wykorzystaniu 
specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 
 

 ankieta internetowa realizowana jest samodzielnie przez respondenta poprzez Internet (CAWI/CAII); ankieta 
nadzorowana jest przez system komputerowy; pytania kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej 
organizatora badania i przekazywane za pośrednictwem sieci do punktu, gdzie znajduje się respondent wraz  
z komputerem podłączonym do Internetu; osoba samodzielnie udziela odpowiedzi, które rejestrowane są na serwerze.  

 
We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zapewnienia tajemnicy 
statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie będą 
wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Ankieterzy, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, 
zobowiązani są Przyrzeczeniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od respondentów w trakcie 
badania. 

Każdy ankieter posiada imienną legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego oraz upoważnienie  
do prowadzenia badań ankietowych na terenie województwa (zapisanych w „Programie Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej” na dany rok). Autentyczność legitymacji i tożsamość ankietera można sprawdzić kontaktując się z Urzędem 
Statystycznym w Katowicach. Podstawowe informacje o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach 
statystycznych realizujących badania można uzyskać dzwoniąc  

 

 

 

 

 

Wydział Badań Ankietowych 
ul. Owocowa 3  40-158 Katowice 
tel. 32 77 91 291; 77 91 200 
D.Gwozdz@stat.gov.pl 
 

Więcej informacji na temat  
badań ankietowych oraz wykaz badań 

realizowanych w 2013 r. z harmonogramem na 
----www.stat.gov.pl/Badania ankietowe 
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ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późniejszymi zmianami) 

statystyka pub l iczn a zapewn ia  
 

Równoprawny  Równorzędny  Równoczesny 

dostęp  do informac j i  statystyczn ych  

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter  
danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie od tego kto je prowadzi. Wszystkie organy prowadzące badania w trybie 
ustawy o statystyce publicznej stosują obowiązujące standardy klasyfikacyjne oraz udostępniają wyniki badań służbom 
statystyki publicznej, a także przekazują je w porozumieniu z GUS organizacjom międzynarodowym. 

Tajemnica statystyczna to jedna z podstawowych zasad statystyki (art. 10 ustawy) 
oznacza obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych i danych indywidualnych zebranych w badaniach statystycznych;  
dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki 
publicznej operatu do badań statystycznych. 
 
Dane osobowe – dane od i o osobach fizycznych dotyczące ich życia i sytuacji, zawsze dotyczą konkretnej osoby. 
Dane indywidualne – dane od i o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, dotyczą konkretnego podmiotu. 

• Udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych, dla innych niż ww. celów, jest zabronione 
(tajemnica statystyczna), pod rygorem kary pozbawienia wolności do lat 3. Wykorzystywanie danych statystycznych 
zebranych w badaniach statystycznych dla osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 5. Dane te nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów (np. do podejmowania jakichkolwiek 
wewnętrznych decyzji dotyczących zainteresowanych podmiotów, do konfrontowania danych itp.). 

• Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeżeli istnieje możliwość zidentyfikowania ich  
z konkretną osobą oraz dane indywidualne charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym 
zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.  

Dane zbierane i gromadzone przez organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje 
rządowe, organy prowadzące urzędowe rejestry i Narodowy Bank Polski na podstawie przepisów innych niż ustawa o statystyce 
publicznej, są danymi systemów informacyjnych administracji publicznej. 

 

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej  
dane jednostkowe (osobowe lub indywidualne) są poufne i podlegają szczególnej ochronie.  

Polski system prawny nie przewiduje żadnych wyjątków od tej reguły. 
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ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH 
Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, 
zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów. Wszystkie inne agregacje danych statystycznych, poza tymi, które wymieniono  
w Programie – mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy,  
za odpłatnością. Zamówienia na dane niepublikowane oraz na informacje z prowadzonych urzędowych rejestrów realizowane 
są odpłatnie.  
 
Wynikowe informacje statystyczne są: 
 
 ogłaszane w powszechnie dostępnych wydawnictwach GUS i urzędów statystycznych, w tym w rocznikach statystycznych; 

niezależnie obowiązuje zasada umieszczania elektronicznej wersji opracowań do pobrania, na stronach www, 
 

 publikowane w Dzienniku Urzędowym GUS lub w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski",  
 gromadzone w bazach i bankach danych lokalnych (największy bezpłatny zbiór informacji – BDL),  
 podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu. 

 
 

Udostępnianie informacji statystycznych na terenie województwa śląskiego realizują: 

INFORMATORIA w siedzibie Urzędu i Oddziałach w terenie 
Godziny urzędowania:  poniedziałek: 7.00 – 18.00, wtorek - piątek: 7.00 – 15.00 

• udostępniają informacje na miejscu, telefonicznie i korespondencyjnie - dane statystyczne z publikacji GUS i US, 
komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS, komunikaty prasowe, 

• informują o nowościach wydawniczych,  publikacjach GUS i US oraz publikacjach dostępnych w sprzedaży 
oraz możliwych do pobrania elektronicznie, 

• realizują opracowania w oparciu o informacje  publikowane przez GUS i US, 
• przyjmują indywidualne zamówienia na niepublikowane dane statystyczne ze zbioru danych US, 
• służą pomocą w poruszaniu się użytkowników po stronach internetowych GUS i US. 

Zamówienie na dane powinno zawierać:                                                                  Zamówienie prosimy kierować: 

• zakres przedmiotowy i podmiotowy 
• zakres czasowy 
• układ grupowania danych 
• formę udostępniania 
• nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej 
• formę płatności 

 

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych 
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice (p. 008) 
tel. 32 779 12 33; 32 779 12 34 
InformatoriumKCE@stat.gov.pl 

mailto:InformatoriumKCE@stat.gov.pl
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BANK DANYCH LOKALNYCH 

Bank Danych Lokalnych (BDL): 

 największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji 
społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska,  
 

 gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje 
statystyczne o poszczególnych jednostkach terytorialnych,  
 

 zapewnia stały dostęp do aktualnych informacji statystycznych, 
 

 umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych  
i porównań (w formie tabelarycznej lub wykresów) w dowolnych 
układach regionalnych i lokalnych. 
 

Zasoby BDL są udostępniane bezpłatnie przez Internet 
 

-www.stat.gov.pl  -www.stat.gov.pl/katow 
 
 
 
 

W BDL gromadzone są dane:  

• roczne (od 1995 do 2012 r.) 
• krótkookresowe (miesięczne i kwartalne za lata 2005-2013) 

 

Katalog cech opisujących jednostki podziału terytorialnego Polski dotyczy wielu dziedzin pogrupowanych w kategorie zgodnie  
z programem badań statystycznych statystyki publicznej, m. in. w zakresie ludności, rynku pracy, gospodarki mieszkaniowej, przemysłu 
i budownictwa.  
Liczba cech, rożna w kolejnych latach, zależy od prowadzonych badań, zakresu danych pozyskanych z rejestrów administracyjnych, 
ograniczeń wynikających z bezwzględnego zachowania tajemnicy statystycznej.  
Stan aktualizacji cech można śledzić za pomocą opcji zawartych w zakładce Pomoc wybieranej z paska menu na stronie startowej BDL. 
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BANK DANYCH LOKALNYCH 

Poziomy agregacji i prezentacji danych statystycznych:  

POZIOM LOKALNY:  
 Miejscowość statystyczna 
 Dzielnica (dla m. St. Warszawa) i delegatura 

(Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław) 
 Gmina 
 Powiat 
 Miasto na prawach powiatu 

 
POZIOM REGIONALNY:  
 Podregion 
 Województwo 
 Region 

 
POLSKA 

 

Dostępny układ identyfikacji przestrzennej: 

• Według jednostek rejestru TERYT (Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju) 
• W układzie jednostek klasyfikacji NTS (Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) 
• Zestawienie dla typologii podregionów miejskich i wiejskich według OECD i EUROSTAT 

Dostępne gotowe pakiety informacji: 
• „Portret terytorium" – charakterystyka wybranej jednostki podziału administracyjnego kraju, 
• „Hermin" – model ekonometryczny służący do oceny wpływu unijnych interwencji strukturalnych, 
• „Vademecum samorządowca" – portrety (.pdf) miast, gmin, powiatów, województw, obszarów metropolitalnych,  

                                                      w tym „Portret miejscowości statystycznych w gminie...", 
• „Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju” – zawiera wskaźniki na poziomie regionalnym. 

 
BDL oferuje również: słownik pojęć statystycznych, wykaz jednostek terytorialnych kraju wraz z historią zmian, opis zasad 
agregacji danych, jednostki miary oraz atrybuty zmiennych. 

Liczba cech opisujących: 

gminy  ok. 4900 pozycji,  
powiaty  ok. 7000 pozycji,  
podregiony ok. 8500 pozycji,  

   
  województwa,  
  regiony i kraj   ok. 27900 pozycji 
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INTERNET - WYBRANE INFORMACJE Z PORTALU US 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
   

 

Ustawa o statystyce publicznej 
organizacja statystyki publicznej 
Polska Statystyka Publiczna 
Program Badań Statystycznych 
 

INFORMACJE O URZĘDZIE 
zadania 
struktura organizacyjna 
zasięg działania Oddziałów 
specjalizacja 
Ośrodki 

STATYSTYKA  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
komunikaty i biuletyny 
opracowania sygnalne 
publikacje 
archiwum wydawnictw 
jak zamówić dane 

AKTUALNOŚCI 
aktualne wydawnictwa 
ważne wydarzenia 
informacje statystyczne 

STATYSTYKA REGIONALNA 
dostęp do stron www wszystkich 
urzędów statystycznych 

STATYSTYKA MIĘDZYNARODOWA 
dostęp do stron www OECD, ONZ, 
EUROSTAT, Unia Europejska 
aktualności EUROSTATU 
bazy danych 
publikacje i porównania międzynarodowe 
Europejski System Statystyczny 

METAINFORMACJE 
słowniki i definicje pojęć statystycznych,  
baza pojęć i definicji EUROSTATU 
klasyfikacje krajowe i międzynarodowe 
interpretacje klasyfikacji 

na portalu  
informacyjnym  
GUS i US 
portrety (pdf) 
miast, gmin, powiatów, 
województw, 
obszarów metropolitalnych 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
e-statystyka (składanie sprawozdań) 
Portal Sprawozdawczy 
Formularze (wzory, aplikacje do pobrania) 
instrukcje 
listy osób do kontaktu 

STATYSTYKA KRAJOWA 
Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS 
Plan Wydawniczy GUS 
publikacje i opracowania branżowe 

(tematycznie) 
bazy i banki danych 

KONTAKT 
lokalizacja 
udostępnianie danych 
Informatorium/Rejestry REGON TERYT 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
informacje  
o wydawnictwach  
książkowych 
ulotki informacyjne 

DANE O WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
bieżąco aktualizowane  
dane statystyczne 

www.stat.gov.pl/katow 
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PORTAL SPRAWOZDAWCZY 

Od 1 stycznia 2009 r. Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako 
obowiązującą bezpieczną elektroniczną formę przekazywania danych 
statystycznych w sprawozdaniach GUS poprzez  

PORTAL SPRAWOZDAWCZY 
 Na Portalu udostępniane są aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza 

on-line. Zalogowanie się w Portalu jest możliwe poprzez aktywowane 
wcześniej konto.  
 

 
 
 
 
 
 Dla wybranych sprawozdań udostępniane są aplikacje off-line, które dają sprawozdawcy możliwość wypełnienia 

sprawozdań na komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysłania ich drogą 
elektroniczną do statystyki publicznej. 
 

Jednostki sprawozdawcze mają możliwość konsultacji drogą telefoniczną i e-mailową korzystając z ogólnopolskich 
List osób do kontaktu: 
• w sprawach merytorycznych dotyczących sprawozdań (np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania 

sprawozdań), 
• w przypadku problemów z aktywacją konta na Portalu Sprawozdawczym, 
• w przypadku problemów z logowaniem, odzyskaniem hasła, instalacją certyfikatu itp. 
 

Zalety korzystania z Portalu: 
 szybkie i sprawne przekazywanie danych statystycznych,  
 efektywna realizacja obowiązków sprawozdawczych,  
 informacje o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych  

przez podmiot w danym roku, 
 przypominanie o terminowym przekazywaniu danych, 
 potwierdzenie złożenia sprawozdania,  
 dostęp do własnych, archiwalnych sprawozdań,  
 możliwość wydruku przekazywanego sprawozdania.  

 Na stronie informacyjnej Portalu  
-www.stat.gov.pl/formularze/przewodnik    
 zamieszczane są komunikaty dotyczące bieżących  
 obowiązków sprawozdawczych i dostępności  
 aplikacji. Dostępne są także wzory formularzy  
 w formacie .pdf oraz przewodnik  
 po sprawozdawczości elektronicznej 
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KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY REGON 

Rejestr REGON – bieżąco aktualizowany zbiór informacji o podmiotach gospodarki narodowej, prowadzony w systemie 
informatycznym w postaci centralnej i wojewódzkich baz danych; 
 służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej i jednolitości ich opisów stosowanych  

w nomenklaturach i klasyfikacjach we wszystkich urzędowych rejestrach  
i systemach informacyjnych administracji publicznej, 

 dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej 
podmiotów, 

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

narodowej, 
 stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań 

statystycznych. 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej nadała rejestrowi rangę krajowego rejestru urzędowego, 
a rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. określiło zasady jego funkcjonowania. 

Wpisowi do Rejestru podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i ich jednostki lokalne. 

Wpis/zmiana/skreślenie wpisu w rejestrze REGON 
 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej 

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

 przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku  
RG-1 (pierwszy wpis, zgłoszenie zmiany) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu 
rejestrowego (o ile jest w formie papierowej). Wniosek RG przesyłany jest przez sąd rejestrowy do właściwego urzędu 
statystycznego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu; 

 podmiotu gospodarki narodowej niebędącego przedsiębiorcą następuje: dla szkół i placówek oświatowych  
na postawie danych przekazywanych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) do rejestru REGON;  
dla pozostałych podmiotów na podstawie wniosku RG-1 (wpis, zmiana) lub RG-2 (skreślenie). 

 

Rejestr REGON  
w województwie śląskim  

(stan w dniu 31 stycznia 2013 r.)  
453,1 tys. podmiotów 
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KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY REGON 
e-REGON 

Osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny Główny Urząd Statystyczny umożliwia składanie przez 
Internet elektronicznych wniosków RG-1 i RG-2. Do obsługi wniosków elektronicznych służy system dostępny na stronie 
https://esp.stat.gov.pl/ 

 

Rejestrację podmiotów prowadzą: Wydział Organizacji i Rejestrów w siedzibie US i Oddziały w terenie. 

Wszelkie czynności związane z wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej REGON - prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego są BEZPŁATNE. 

 
Aktualność rejestru zależy od samych podmiotów, które mają obowiązek zgłaszania zmian 

do zapisów w rejestrze w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. 
 

Rejestr  REGON jest  jawny i  powszechnie dostępny 
 

 Na stronie internetowej www.stat.gov.pl/regon funkcjonuje wyszukiwarka umożliwiająca sprawdzenie informacji  
o podmiotach wpisanych do rejestru REGON. 

 Indywidualne zamówienia na informacje z rejestru  
są realizowane odpłatnie; pisemne zamówienia  
należy kierować na adres:  

 

 

 

Wydział Organizacji i Rejestrów  
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 
tel. 32 779 12 35; 32 779 12 29 
RegonKCE@stat.gov.pl 
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KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY TERYT 
Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju obejmuje: 

system identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, 
system identyfikatorów i nazw miejscowości, 
system rejonów statystycznych i obwodów spisowych, 
system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań. 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej nadała rejestrowi rangę krajowego rejestru urzędowego,  
a rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. określiło zasady funkcjonowania. 

Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe 
rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. 
Zastosowanie identyfikatorów rejestru TERYT umożliwia opracowywanie 
i prezentowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w przekrojach: 

 województw, powiatów, gmin oraz dzielnic i delegatur  
w niektórych gminach miejskich,  

 miast i terenów wiejskich,  
 rejonów statystycznych i obwodów spisowych, 
 obrębów stosowanych w ewidencji gruntów i budynków,  
 miejscowości i ulic. 

Aktualizacji identyfikatorów dokonuje się na bieżąco po każdej zmianie 
podziału terytorialnego kraju dotyczącej tworzenia, łączenia, znoszenia  
i zmiany nazw jednostek podziału terytorialnego.  

Rejestr  terytoria lny jest  jawny  

 Dane z systemów: jednostek podziału administracyjnego, miejscowości i ulic udostępniane są bezpłatnie wszystkim 
użytkownikom za pośrednictwem brokera komunikacyjnego, który oferuje funkcje przeglądania, wyszukiwania i pobierania 
danych www.stat.gov.pl/broker  

 Dane dotyczące systemów budynków i mieszkań oraz podziału  
na rejony statystyczne i obwody spisowe można uzyskać odpłatnie, 
składając pisemne zamówienie na adres:  

 Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju 
dostępny jest na stronie www.stat.gov.pl/bip 

 

Rejestr TERYT  
w województwie śląskim  

(stan w dniu 30 września 2012 r.) 
621,7 tys. budynków 
1726,0 tys. mieszkań 

4,2 tys. rejonów statystycznych 
21,2 tys. obwodów spisowych 

Wydział Organizacji i Rejestrów 
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 
tel. 32 779 12 35; 32 779 12 29 
RegonKCE@stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/broker
http://www.stat.gov.pl/bip
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KLASYFIKACJE I NOMENKLATURY 
 
Klasyfikacje i nomenklatury są podstawowymi standardami  
klasyfikacyjnymi stosowanymi w:  

 statystyce, 

 ewidencji dokumentacji, 

 rachunkowości, 

 urzędowych rejestrach,  

 systemach informacyjnych administracji.  

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

Obecnie obowiązujące standardowe  
klasyfikacje i nomenklatury to: 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), 

Nomenklatura Scalona (CN ), 

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), 

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), 

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZS), 

Polska Klasyfikacja Statystyczna dotycząca Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, 

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO ), 

Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), 

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). 

 

 

System powiązań statystycznych klasyfikacji gospodarczych 

Zasięg 
klasyfikacji 

Klasyfikacje 
działalności 

Klasyfikacje 
produktów 

(wyroby  
i usługi) 

Nomenklatury 
pochodne 
produktów 

Klasyfikacje 
Handlu 

Zagranicznego 

Międzynarodowy 
(ONZ) 

ISIC 
Międzynarodowa 

Standardowa 
Klasyfikacja 
Rodzajów 

Działalności 

CPC 
Centralna 

Klasyfikacja 
Produktów 

 

HS 
Zharmonizowany 

System 
Oznaczania  
i Kodowania 

Towarów 

Unii Europejskiej 
(UE) 

NACE 
Nomenklatura 
Działalności 

we Wspólnocie 
Europejskiej 

CPA 
Klasyfikacja  

Produktów wg 
Działalności 

Lista  
PRODCOM 

CN 
Nomenklatura 

Scalona 

Krajowy - 
Polska 

PKD 
Polska 

Klasyfikacja 
Działalności 

PKWiU 
Polska 

Klasyfikacja 
Wyrobów 
i Usług 

PRODPOL 
Nomenklatura  

do badania  
produktów 

przemysłowych do 
sprawozdawczości 
bieżącej i rocznej 

CN 
Nomenklatura 

Scalona 

 

  więcej informacji na temat 
  klasyfikacji można uzyskać na 
-www.stat.gov.pl/Klasyfikacje 
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PORTAL INFORMACYJNY GUS 
 Badania statystyczne realizowane w 2013 r. określone są w rocznym Programie Badań Statystycznych Statystyki 

Publicznej, opublikowanym jako załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r.  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1391) w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013. Program określa 
m.in. cel, zakres badania oraz formy i terminy dostępności wynikowych informacji.  
Dostępny jest na stronie-www.stat.gov.pl/bip/Polska Statystyka Publiczna 

 Aktualne wzory formularzy sprawozdawczych i wykaz badań ankietowych obowiązujące w badaniach statystycznych  
w 2013 r. określane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.  
Dostępne są na stronie-www.stat.gov.pl/Formularze 

 Podstawowe wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa 
GUS (podstawa prawna: ustawa o statystyce publicznej oraz 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 
1999 r. /Dz. U. Nr 75, poz. 842/ w sprawie trybu i form 
ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych 
informacji statystycznych; zobowiązania Prezesa GUS 
wynikające z odrębnych przepisów). 
Dostępne są na stronie-www.stat.gov.pl/Opis wskaźników (GUS) 

 Wskaźniki i wielkości są publikowane, w formie komunikatów 
lub obwieszczeń Prezesa GUS, w Dzienniku Urzędowym RP 
„Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym GUS.  
Dostępne są na stronie-www.stat.gov.pl/Dzienniki Urzędowe; aktualna baza obejmuje okres lat 2001-2013. 

Informacja o wielkościach i wskaźnikach jest udostępniana począwszy od dnia podpisania przez Prezesa GUS obwieszczenia 
lub komunikatu w tej sprawie, z tym dniem staje się powszechnie dostępna. Opis metodologiczny, podstawa prawna, 
zastosowanie wskaźników i ich wielkości są udostępnione na stronie-www.stat.gov.pl/Komunikaty i obwieszczenia; 
dostępny zakres lat 2008-2013. 

 Informacje bieżące – wyniki wstępne wydawane przez GUS według miesięcy. 
Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 14:00, PKB o godz. 10:00. Harmonogram terminów 
publikowania udostępniony jest na stronie-www.stat.gov.pl/Wyniki wstępne; dane dostępne są pod datami upowszechniania 
informacji. Zakres informacji obejmuje okres lat 1997-2013. 

 Specjalna strona Rzecznika Prasowego GUS skierowana jest dla mediów; na stronie-www.stat.gov.pl/Dla mediów znajdują 
się informacje i materiały prezentowane na comiesięcznych konferencjach prasowych Prezesa GUS; zakres dostępnych 
materiałów obejmuje okres lat 2011-2013. 

 

Pomoc w znalezieniu wskaźnika 
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PŁYTA CD – ZASOBY INFORMACYJNE 
 

Na płycie CD  załączonej do „Informatora US 2013” znajdują się: 
 

 Wykaz formularzy sprawozdawczych opracowywanych przez służby 
statystyki publicznej na rok 2013 - zawierający sprawozdania bieżące  
w roku 2013 i roczne za 2012 r.; uszeregowany w kolejności alfabetycznej 
symbolu sprawozdania (zawiera nazwę, częstotliwość, termin wpływu). 

 
 Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2013 r.  

wraz z harmonogramem.  

 Wykaz wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS  
(według stanu bazy w dniu 2.01. 2013 r.) wraz z opisem metodologicznym 
oraz jego rozszerzenie i uzupełnienie – Komunikaty i obwieszczenia 
Prezesa GUS w 2013 r. – wraz z harmonogramem zawierającym termin ich 
udostępnienia; aktywne łącze internetowe pozwala uzyskać więcej 
informacji dotyczących m.in. praktycznego wykorzystania aktów prawnych 
na mocy której ogłaszany jest wskaźnik oraz aktów odwołujących się 
do wskaźnika.  
 

 Harmonogram terminów publikowania informacji bieżących - wyników wstępnych wydawanych przez GUS w 2013 r. 
według miesięcy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulotka 50 lat statystyki w województwie,  
Urząd Statystyczny w Katowicach 1962-2012 
 
 

Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1979 
plik publikacji cyfrowej 
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