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Dzień Statystyki Polskiej obchodzony jest po raz siódmy. W 2008 roku Rada Główna Polskiego
Towarzystwa Statystycznego, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego podjęli uchwałę o ustanowieniu 9 marca Dniem Statystyki Polskiej.
Święto ustanowione zostało dla uczczenia rocznicy debaty Sejmu Czteroletniego w 1789 r. nad
przeprowadzeniem pierwszego ogólnokrajowego spisu powszechnego.

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.

STATYSTYCZNA RODZINA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

STATYSTYCZNY MIESZKANIEC
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

MĘŻCZYZNA

średni wiek 37,9 lat

?

rodzina typu
„małżeństwo z dziećmi”,
najczęściej małżeństwo z jednym dzieckiem

?

mieszkająca w mieście

?

z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu

w związku małżeńskim
absolwent
ej
zasadniczej szkoły zawodow
- praca
główne źródło utrzymania
g
4k
6,3

KOBIETA
średni wiek 41,8 lat
w związku małżeńskim

mleko

PRZECIĘTNE
MIESIĘCZNE SPOŻYCIE
WYBRANYCH ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH
W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH
NA 1 OSOBĘ

ry

główne źródło utrzymania - praca

jaj

se

a

absolwentka szkoły średniej

cuki
er

PORTAL SPRAWOZDAWC Z Y

BADANIA AN KIE TOW E

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

Statystyczne badania ankietowe w gospodarstwach
domowych i gospodarstwach rolnych są prowadzone na
terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych
województwach koordynują urzędy statystyczne.

Na Portalu udostępniane są aplikacje, umożliwiające
wypełnienie formularza on-line. Zalogowanie się w Portalu jest
możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto.

Podstawowym celem badań jest dostarczanie informacji
charakteryzujących warunki życia ludności, a w zakresie badań
rolnych – informacji o produkcji w gospodarstwach rolnych.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH STATYS TYC ZN YC H
Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późniejszymi zmianami)
statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny i równoczesny dostęp do informacji statystycznych.
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.
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.

BANK DANYCH LO KA LN YC H
BDL to największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji
o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie
środowiska.

Rejestr REGON to zbiór informacji o podmiotach gospodarki
narodowej, prowadzony w systemie informatycznym
w postaci centralnej i wojewódzkich baz danych;

BDL zapewnia stały dostęp do aktualnych informacji
statystycznych, a jego zasoby są udostępniane bezpłatnie przez
Internet.

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

http://katowice.stat.gov.pl/
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 zmodernizowanym Informatorium Statystycznym
przygotowano szereg udogodnień dających możliwość
zarówno bezpośredniego, jak i elektronicznego korzystania
ze zbiorów informacyjnych statystyki publicznej.
Przebudowa Informatorium Statystycznego objęła stworzenie wydzielonych stanowisk komputerowych
do pracy na miejscu, pomieszczenia czytelni oraz salę szkoleniowo-konferencyjną, która umożliwia
organizację zajęć i konsultacji dydaktycznych oraz spotkań z mediami w urzędzie.

