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W 2014 roku przypada jubileusz 150-lecia Statystyki Warszawskiej, bowiem w 1864 r. przy Magistracie 
m.st. Warszawy utworzono posadę ławnika do czynności statystycznych, która stała się zalążkiem 

przyszłego biura statystycznego. Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, a także jednym z pierwszych 
w Europie, w którym najwcześniej powołano do życia specjalne organa statystyczne (biura statystyczne miast: 
Rzymu, Berlina i Wiednia powstały w 1862 r.).

Początkowo, prace statystyczne w Magistracie prowadzili tylko dwaj urzędnicy, których działalność 
ograniczała się głównie do opracowywania rocznych sprawozdań o „Stanie przemysłu i rękodzieł”. W 1876 r. 
pierwszym kierownikiem nowo utworzonej wówczas Sekcji Statystycznej został wybitny statystyk i ekonomista 
prof. Witold Załęski – ówcześnie jedyny w zaborze rosyjskim uczony polski gruntownie znający teorię i praktykę 
badań statystycznych. Od tego czasu rozpoczął się rozwój statystyki miejskiej w Warszawie. Zarządzana 
przez niego jednostka zaczęła służyć miastu poprzez gromadzenie i analizę materiałów niezbędnych dla 
planowej gospodarki, a przez stosowanie naukowych metod pracy odgrywała również rolę komórki badawczej 
w dziedzinie życia wielkomiejskiego. Prof. W. Załęski funkcję kierownika pełnił nieprzerwanie przez trzydzieści 
dwa lata, a wydane za jego kadencji opracowania i publikacje dotyczące Warszawy stanowią do dziś bogate 
źródło wiedzy o stanie i rozwoju miasta. 

Niniejsze opracowanie zawiera opis ważniejszych wydarzeń z historii statystyki Warszawy w latach 1864–2014 
(część pierwsza), a także wybrane dane o Warszawie zapisane w dokumentacji statystycznej (część druga). 
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UTWORZENIE POSADY ŁAWNIKA STATYSTYCZNEGO 
PRZY MAGISTRACIE M. WARSZAWY

24 lutego 1864 r. w  wyniku starań prezydenta War-
szawy Kaliksta Witkowskiego, popartych przez Radę Ad-
ministracyjną Królestwa Polskiego, w  Wydziale Admini-
stracyjnym Magistratu m. Warszawy utworzono posadę 
ławnika do czynności statystycznych. Posadę tę objął Józef 
Trzebiecki, do pomocy otrzymał sekretarza do czynności 
statystycznych. 

Do 1876 r. głównym ich zadaniem było 
przygotowywanie materiałów 
o  ludności War-
szawy zatrudnio-
nej w handlu, prze-
myśle i  rzemiośle 
(ta ludność bowiem 
była obciążona po-
datkami i tylko ta była 
wówczas rejestrowana) 
do corocznie wydawa-
nej publikacji pn. „Obzor 
goroda Warszawy” („Prze-
gląd miasta Warszawy”).

W
aż

ni
ej

sz
e w

yd
ar

ze
ni

a 
z h

is
to

ri
i s

ta
ty

st
yk

i W
ar

sz
aw

y
(1

86
4–

19
16

)



5

W 1876 r., zgodnie z decyzją 
prezydenta Warszawy Sokratesa 
Starynkiewicza, kierownictwo 
Sekcji Statystycznej przy Magi-
stracie m. Warszawy objął pol-
ski uczony prof. Witold Załęski, 
który sekcję tę zreorganizował 
i  przekształcił z  czasem w  no-
woczesne biuro statystyczne. 

Pierwsze prace Sekcji pole-
gały na wydawaniu stałych biu-
letynów tygodniowych o stanie 
i ruchu ludności. W 1878 r. wy-
dano drukiem pierwsze spra-

wozdanie roczne, zawierające dane sumaryczne. W  na-
stępnych latach sprawozdania zawierały już szczegółowe 
tablice statystyczne. 

Od 1885 r. Sekcja ogłaszała sprawozdania miesięczne, 
poświęcone statystyce zgonów. Zarówno biuletyny tygo-
dniowe, sprawozdania miesięczne, jak i  roczne posiadały 
tekst dwujęzyczny (polski i  rosyjski) i  były publikowane 
jako dodatek do „Warszawskiej Gazety Policyjnej”. 

W 1895 r. Sekcja wydała „Sprawozdanie o ruchu ludno-
ści m. Warszawy w latach 1882–1893”. W 1903 r. ukazało się 

sprawozdanie za lata 1882–1901. Ważnym wydawnictwem 
Sekcji była również „Statystyka finansów m. Warszawy” – 
3 zeszyty obejmujące lata 1878–1904. Był to ogólny przegląd 
finansów miasta, opracowywany przez prof. W. Załęskiego 
początkowo corocznie do periodyku „Biuletyn międzynaro-
dowy roczny o finansach wielkich miast”. Periodyk redago-
wany był przez dra J. Korosiego w Budapeszcie.

POWOŁANIE PROF. WITOLDA ZAŁĘSKIEGO NA STANOWISKO KIEROWNIKA 
SEKCJI STATYSTYCZNEJ MAGISTRATU M. WARSZAWY

Witold Załęski
(1836–1908)
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PIERWSZY JEDNODNIOWY SPIS LUDNOŚCI W  WARSZAWIE

W 1882 r. Sekcja Statystyczna uczestniczyła w  pierw-
szym w  Warszawie jednodniowym spisie ludności. Głów-
nym jego inicjatorem, a także osobą kierującą pracami przy-
gotowawczymi i prowadzeniem spisu był prof. W. Załęski. 
Wyniki spisu ogłosił W. Załęski w 3-tomowym wydawnic-
twie pt.  „Rezultaty spisu jednodniowego ludności miasta 
Warszawy z  dnia 9 lutego 1882 r., Warszawa 1883–1886” 
(w języku polskim i rosyjskim), zaś prof. Bolesław Danielewicz 
zilustrował je graficznie („Ludność miasta Warszawy w obra-
zach graficznych”. Odbitka ze „Zdrowia”, Warszawa 1887).
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działu i kierowników sekcji powoły-
wane były osoby znane na polu staty-
styki, jak np. dr Józef Polak – lekarz, 
współzałożyciel Warszawskiego To-
warzystwa Higienicznego, redaktor 
czasopisma „Zdrowie” i prof. Ludwik 
Krzywicki – socjolog, ekonomista, 
współorganizator Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Wydział Statystyczny przepro-
wadził jesienią 1916 r. spis ludno-
ści, nieruchomości i  lokali na nowo 
przyłączonych do miasta terenach. 
Wyniki spisu opublikowane zostały 
w  Roczniku Statystycznym za rok 
1916 w formie dodatku.

POWOŁANIE ADAMA ZAKRZEWSKIEGO 
NA STANOWISKO KIEROWNIKA 
SEKCJI STATYSTYCZNEJ

W 1908 r. po śmierci prof. W. Załęskiego kierownikiem 
Sekcji został ceniony publicysta i statystyk Adam Zakrzew-
ski. Miał wiele planów reformatorskich, lecz ze względu na 
brak poparcia w  Magistracie musiał z  nich zrezygnować. 
Starał się więc kontynuować i utrzymać na tym samym po-
ziomie prace poprzednika.  

W  1911 r. pod kierunkiem A. Zakrzewskiego Sekcja 
Statystyczna opracowała tablice statystyczne przedsta-
wiające stan i  ruch ludności Warszawy od początku XIX 
wieku, które zaprezentowane na wystawie higienicznej 
w Dreźnie uzyskały dla Sekcji złoty medal.

PRZEKSZTAŁCENIE SEKCJI STATYSTYCZNEJ 
W  WYDZIAŁ STATYSTYCZNY

W  dniu 1 marca 1916 r. Sekcja Statystyczna została 
przekształcona w samodzielny Wydział Statystyczny. Skła-
dał się on z trzech sekcji: statystyki miejskiej, biura adre-
sowego oraz opracowywania i przygotowywania do druku 
materiałów statystycznych dotyczących całego Królestwa 
Polskiego. 

Ponadto przy Wydziale funkcjonował urząd stanu cy-
wilnego dla ludności wyznania grecko-wschodniego oraz 
komisja rzeczoznawców, do której oprócz kierownika wy-

Józef Polak
(1857–1928)

Ludwik Krzywicki
(1859–1941)
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Jednostronny charakter prac miejskiego biura staty-
stycznego, koncentrujący uwagę na statystyce społecz-
nej, nie uwzględniał innych dziedzin życia i  gospodarki 
miejskiej. W związku z tym Rada Miejska na posiedzeniu 
w  dniu 20 lipca 1917 r. uchwaliła, w  formie dezyderatu, 
„wezwać Magistrat, ażeby opracował i przedstawił projekt 
rozszerzenia i zorganizowania Wydziału Statystycznego 
odpowiednio do potrzeb nowoczesnej gospodarki miejskiej”. 
Trwające działania wojenne nie sprzyjały jednak wprowa-
dzaniu istotnych zmian w statystyce miasta.

OPRACOWANIE PROJEKTU ROZSZERZENIA 
PRAC WYDZIAŁU STATYSTYCZNEGO

W końcu czerwca 1919 r. przeprowadzo-
ny został w  Warszawie spis nieruchomości 
i mieszkań. Początkowo opracowaniem spisu 
zajmowało się biuro Komisji Spisu, w które-
go skład weszli: wiceprezydent miasta Artur 
Śliwiński, jako przewodniczący i  naczelnik 
Wydziału Statystycznego oraz Zygmunt Li-
manowski – jako zastępca przewodniczącego. 
W dniu 7 lipca 1920 r. biuro przejął Magistrat 
i  wcielił je do Urzędu Mieszkaniowego jako 
Sekcję Statystyczną. Wyniki spisu, dzięki któ-

SPIS NIERUCHOMOŚCI I  MIESZKAŃ

remu uzyskano podstawowe „dane o budynkach i miesz-
kaniach warszawskich według ich stanu w końcu I wojny 
światowej”, opublikowano w formie dodatku do Rocznika 
Statystycznego m.st. Warszawy 1918–19–20.

W
aż

ni
ej

sz
e w

yd
ar

ze
ni

a 
z h

is
to

ri
i s

ta
ty

st
yk

i W
ar

sz
aw

y
(1

91
7–

19
38

)



9

ZATWIERDZENIE PROJEKTU NOWEJ ORGANIZACJI I  PROGRAMU PRAC 
WYDZIAŁU STATYSTYCZNEGO MAGISTRATU M.ST. WARSZAWY

W dniu 7 kwietnia 1921 r. Rada Miejska zatwierdziła 
projekt nowej organizacji i program prac Wydziału Staty-
stycznego, według którego Wydział podzielony został na 
właściwe Biuro Statystyczne i Biuro Adresowe. Biuro Sta-
tystyczne składało się z następujących sekcji: demograficz-
nej, statystyki gospodarczej i wydawniczej. Nowa organi-
zacja Wydziału pozwoliła statystyce miejskiej w Warszawie 
„wyjść z ciasnego koła rejestracji faktów ruchu naturalnego 
ludności i uwzględniać w coraz szerszym zakresie także sto-
sunki gospodarcze, społeczne, kulturalne itp.”. 

Do jednej z większych prac, wykonanych przy współ-
udziale Wydziału Statystycznego, należało przeprowadze-
nie w obrębie m.st. Warszawy powszechnego, jednodnio-
wego spisu ludności. 
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POWOŁANIE MIEJSKIEJ RADY STATYSTYCZNEJ

Organizację Wydziału Statystycznego uzupełniono 
w  1922  r. powołując do życia Miejską Radę Statystycz-
ną, jako organ doradczy w dziedzinie statystyki. W skład 
Rady Statystycznej weszli, obok przedstawicieli władz 
miejskich, fachowcy w  dziedzinie statystyki, pracujący 
naukowo lub praktycy. 

W 1922 r. do periodycznych wydawnictw Wydziału 
należały: Biuletyn tygodniowy (1877–1917 pod nazwą 
„Sprawozdanie tygodniowe”) oraz Miesięcznik Staty-
styczny (1885–1914 pod nazwą „Śmiertelność m. War-
szawy”, 1917–1920 pod nazwą „Sprawozdanie Wy-
działu Statystycznego”). Ponadto Wydział rozpoczął 
wydawanie serii monograficznej. Pierwsza mono-
grafia poświęcona była wynikom Spisu Nieruchomo-
ści i Mieszkań Wielkiej Warszawy z 1919 r. Pierwszy 
tom pt. „Statystyka nieruchomości” ukazał się w roku 
1922, drugi pt. „Statystyka mieszkaniowa” – w 1923.

W 1923 r. wydano Rocznik Statystyczny m.st. War-
szawy 1918–19–1920, który podobnie jak poprzednie 
Roczniki poświęcony był prawie wyłącznie demogra-
fii.

Prowadzona systematycznie od 1924 r. rejestra-
cja robót budowlanych była ważnym materiałem do 
utrzymania założonej w 1921 r. przez Wydział Staty-
styczny centralnej kartoteki nieruchomości.W
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ZATWIERDZENIE REGULAMINU WYDZIAŁU STATYSTYCZNEGO

Od 21 czerwca 1925 r. zadania Wydziału Statystycz-
nego wynikały z  zatwierdzonego Uchwałą Magistratu 
„Regulaminu Wydziału Statystycznego m.st. Warszawy”. 
W  ramach Wydziału wyodrębniono pięć sekcji: ogólną, 
redakcyjną, demograficzną, statystyki ogólnej i  biura ad-
resowego. 

Do wydawnictw stałych należały: Biuletyny tygodnio-
we, Kronika m.st. Warszawy wraz z Miesięcznikiem 
Statystycznym, Rocznik Statystyczny 
oraz monografie poświęcone różnym 
zagadnieniom życia miasta. 

Od 1925 r. rozpoczęto wydawanie 
ilustrowanego miesięcznika „Kronika 
Warszawy”, poświęconego działalno-
ści samorządu oraz zagadnieniom życia 
miasta i  jego rozwojowi. Miesięcznik ten 
wydawany był do 1932 r. 

Miejskie prace statystyczne oraz reje-
stracja ludności i  jej ruch (meldunki, do-
wody osobiste) były nadal skoncentrowane 
w  Wydziale Statystycznym, który zachował 
swój podział na Biuro Statystyczne i  Biuro 
Adresowe.
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ZAINSTALOWANIE PIERWSZYCH MASZYN STATYSTYCZNYCH

W  marcu 1930 r. w  Wydziale Statystycznym zmon-
towano segregator elektryczny systemu Holleritha. Wy-
dział rozpoczął współpracę z  innymi wydziałami oraz 
instytucjami miejskimi w celu wykorzystania maszyn do 
większych badań statystycznych. Wprowadzenie maszyn 
elektrycznych zapoczątkowało zmechanizowanie prac sta-
tystycznych wzorem miast zagranicznych. Ten system pra-
cy zastosowany został w pierwszej kolejności do obliczeń 
ruchu naturalnego ludności (w  dniu 1 stycznia 1930  r. 
przeprowadzona została doroczna rejestracja ludności) 
i ruchu budowlanego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Magi-
stratu z dnia 6 grudnia 1930 r., Wydział przejął do maszy-
nowego opracowywania statystykę Pogotowia Ratunkowego. 

Do większych prac Wydziału wykonanych w tym okresie 
zaliczyć można zakończenie opracowywania wyników badań 
budżetów rodzinnych za lata 1927–1929 oraz 
opracowanie i wydanie drukiem publikacji 
„Wyniki Spisu Zakładów Rzemieślniczych 
i Przemysłowych w Warszawie z 1926 r.”. 

Ponadto we wrześniu 1931 r. przepro-
wadzona została lustracja nieruchomości 
pod kierunkiem Wydziału Statystyczne-
go, a w dniu 9 grudnia – spis powszechny.

W
aż

ni
ej

sz
e w

yd
ar

ze
ni

a 
z h

is
to

ri
i s

ta
ty

st
yk

i W
ar

sz
aw

y
(1

91
7–

19
38

)



13

POWOŁANIE PROF. ZYGMUNTA LIMANOWSKIEGO NA STANOWISKO 
DYREKTORA WYDZIAŁU STATYSTYCZNEGO

W  wyniku kolejnej reorgani-
zacji Wydziału Statystycznego, 
przeprowadzonej w  oparciu o  Re-
gulamin zatwierdzony decyzją 
Prezydenta m.st. Warszawy Stefa-
na Starzyńskiego z  dnia 31 marca 
1938 r. (Dz. Zarządu Miejskiego 
z dnia 14 kwietnia 1938 r. Nr 28), 
dyrektorem Wydziału został znany 
i  ceniony statystyk prof. Zygmunt 
Limanowski.

W 1938 r. wydano Rocznik Sta-
tystyczny Warszawy 1936 i  1937, 
a  także publikację tekstową pt. 

„Warszawa w liczbach 1938.” W 1939 r. ukazała się „War-
szawa w liczbach 1939”.

Zygmunt  
Limanowski
(1877–1943)
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Od 1 do 26 września 1939 r. 
na skutek działań wojennych dzia-
łalność Wydziału Statystycznego 
została oficjalnie zawieszona; pra-
cownicy zostali przesunięci do in-
nych prac. 

W  okresie od 26 września 
1939  r. do 1 sierpnia 1944 r. pra-
ce Wydziału polegały głównie na 
ustalaniu strat w  ludziach oraz 
w  nieruchomościach spowodowa-
nych działaniami wojennymi. Za-
łożona została imienna kartoteka 

na podstawie protokołów ekshumacyjnych, protokołów 
Straży Obywatelskiej i kart zgonów osób zmarłych na sku-
tek działań wojennych. Dyrektorem Wydziału 
był wówczas Edward Strzelecki.

Zgodnie z zarządzeniem Komisarycznego Bur-
mistrza m. Warszawy Juliana Kulskiego w  dniu 
24 lutego 1940 r. przeprowadzony został spis nieru-
chomości, ze szczególnym uwzględnieniem znisz-
czeń. Spis ten, opracowany liczbowo i analitycznie, 
przechowywany był w formie maszynopisów, które 
w czasie działań wojennych uległy zniszczeniu. 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU STATYSTYCZNEGO

Edward Strzelecki
(1894–1967)

Pracownicy Wydziału przeprowadzili również spis za-
kładów przemysłowych w dniu 15 października 1941 r. 
oraz podział terenu miasta według charakteru jego użyt-
kowania.

Na zlecenie władz okupacyjnych Wydział Statystyczny 
przeprowadził kilkanaście spisów. Dwa razy w roku doko-
nywane były spisy rolne, zwierząt i drzew owocowych. 

W czasie okupacji nie wydawano żadnych wydawnictw 
ze względu na zakaz władz niemieckich. Dla bieżących 
potrzeb prowadzono metryki statystyczne, tzw. „ciągutki” 
obejmujące najważniejsze zjawiska z życia stolicy. Prowa-
dzono również albumy wykresów. Niestety wszystkie te 
materiały uległy zniszczeniu.
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REAKTYWOWANIE WYDZIAŁU STATYSTYCZNEGO

Z  chwilą zakończenia działań 
wojennych wznowione zostały 
prace statystyczne, polegające na 
ustalaniu strat spowodowanych 
zniszczeniami wojennymi. Wydział 
Statystyczny Zarządu Miejskiego 
m.st. Warszawy reaktywowany zo-
stał na podstawie decyzji Prezyden-
ta Miasta Mariana Spychalskiego 
z dnia 13 lutego 1945 r. Zorganizo-
waniem od nowa statystyki miej-
skiej zajął się wieloletni dyrektor 
Wydziału Statystycznego Zarządu 

Miejskiego prof. E. Strzelecki. Podstawą działalności Wy-
działu był Regulamin z dnia 31 marca 1938 r. oraz specjal-
ne zarządzenia władz i urzędów, m.in. Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz Biura Odbudowy Stolicy.

Obok prac organizacyjnych prowadzono bieżące prace 
statystyczne, a także odtwarzano w miarę możliwości dane 
statystyczne dotyczące okresu wojennego na podstawie rę-
kopisów z różnych instytucji. 

W  lutym 1945 r. prof. E. Strzelecki został skierowany 
do zadań związanych z  odbudową polskiej gospodarki. 
Jego miejsce zajął prof. Kazimierz Romaniuk, który peł-
nił tę funkcję do końca czerwca 1945 r. Po mianowaniu 

prof. K. Romaniuka na stanowisko wiceprezesa GUS, kie-
rownictwo Wydziału Statystycznego od 1 lipca 1945 r. po-
wierzone zostało Franciszkowi Królowi. Wydział składał 
się z  czterech sekcji: Ogólnej, Demograficznej, Statystyki 
Gospodarczej i  Społecznej oraz Terenowej, a  od 1949 r. 
– Samodzielnego Referatu Ogólnego, Samodzielnego Re-
feratu Wydawnictw oraz Oddziałów: Demograficznego, 
Statystyki Gospodarczej i  Społecznej oraz Terenowego. 
W ramach oddziałów funkcjonowały referaty. 

Wobec zmian zachodzących w strukturze życia gospo-
darczego odbudowującego się miasta, przy równoczesnej 
konieczności dokonania ewidencji stanu wyjściowego, 
przeprowadzono kilka poważnych badań statystycznych, 
takich jak: spis ludności i  szkolny według stanu w  dniu 
15 maja 1945 r., spis zakładów przemysłowych w  lipcu 
1945 r., opracowanie zakładów przemysłowych, rzemieśl-
niczych i  handlowych na podstawie kart rejestracyjnych 
w październiku 1945 r., spis użytkowania gruntów rolnych. 
Ponadto Wydział rozpoczął zbieranie danych dotyczących 
strat w ludziach w Warszawie w czasie II wojny światowej. 

Kazimierz Romaniuk
(1908–1996)
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W lipcu 1945 r. Wydział rozpoczął wydawanie powie-
lanego „Miesięcznika Statystycznego”, który ukazywał się 
do końca 1950 r. Przekazano do użytku służbowego pu-
blikację wewnętrzną pt. „Zakłady przemysłowe, rzemieśl-
nicze i handlowe w Warszawie” oraz „Wyniki spisu zakła-
dów przemysłowych na terenie Warszawy w lipcu 1945”, 
a  także oddano do użytku służbowego „Statystyczne 
Zestawienie Roczne m.st. Warszawy 1945”. Od stycznia 
1947  r. rozpoczęto wydawanie drukiem „Miesięcznika 
Statystycznego”, który ukazywał się do końca 1950  r. 
równocześnie z  dodatkiem powielanym. W latach 
1947–1949 wydawano również drukiem „Statystyczne 
Zestawienie Roczne m.st. Warszawy”. 

Wznowiono wydawanie publikacji tekstowo-tabe-
larycznej pt. „Warszawa w  liczbach”; ukazały się trzy 
kolejne edycje: 1947, 1948, 1949. 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ
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WŁĄCZENIE WYDZIAŁU STATYSTYCZNEGO DO MIEJSKIEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

Na podstawie Uchwały Prezydium Rady Narodowej 
m.st. Warszawy Nr 153 z dnia 28 lipca 1950 r. Wydział Sta-
tystyczny Zarządu Miasta z dniem 1 sierpnia 1950 r. został 
włączony do Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego 
przy Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie, przyj-
mując nazwę Prezydium Rady Narodowej w  m.st. War-
szawie, Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 
– Dział Statystyki. W strukturze organizacyjnej Działu 
Statystyki wyodrębniono trzy referaty: Organizacji Sta-
tystyki i Inspekcji Statystycznej, Koordynacji Statystyki 
oraz Opracowań Statystycznych. Do głównych zadań 
Działu Statystyki (do 1952 r.) należało m.in.: organi-
zowanie prac statystycznych zlecanych przez GUS, 
PKPG oraz Prezydium RN, nadzór nad terminowym 
wykonywaniem okresowych prac statystyczno-spra-
wozdawczych, gromadzenie i  udzielanie informacji 
statystycznych, prowadzenie metryk. Od sierpnia 
1950 r. działalność wydawnicza na potrzeby użyt-
kowników zewnętrznych została przerwana na parę 
lat (do 1957 r.), a wydawane w tym czasie przez 
Dział Statystyki opracowania przeznaczone były 
wyłącznie do użytku służbowego.

W  dniu 3 grudnia 1950 r. Dział Statystyki 
MKPG przeprowadził na terenie m.st. Warsza-
wy Narodowy Spis Powszechny. Organizacja 
spisu oparta była na ramowych wytycznych 
Generalnego Komisarza Spisowego, zawartych 

w  Instrukcji dla władz spisowych, tj. Rady Narodowej 
m.st.  Warszawy i  6 Dzielnicowych Rad Narodowych. 
W 1951 r. opracowano i wydano dwa numery Biuletynu 
Statystycznego dla potrzeb służbowych.
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WYDZIELENIE DZIAŁU STATYSTYKI Z MIEJSKIEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

Zgodnie z Uchwałą Prezydium Rady Narodowej m.st. War-
szawy z  dnia 3 marca 1953 r. Nr 11/328 Dział Statystyki 
został wyłączony z MKPG i z dniem 5 marca 1953 r. roz-
począł samodzielną działalność w oparciu o Tymczasowy 
Statut Organizacyjny. Na stanowisko Kierownika Wydzia-
łu powołana została Stanisława Bakal-Głowińska.

Na podstawie Decyzji Prezydium Rady Narodowej 
m.st. Warszawy Nr 63 z dnia 9 listopada 1954 r. Wydział 
Statystyki przystąpił do opracowania Rocznika Statystycz-
nego Warszawy za lata 1945–1954. Publikacja ta jako pouf-
na została wydana w 1955 r. i przeznaczona była do użytku 
służbowego. W  1957 r. Wydział rozpoczął oficjalne wy-
dawanie Rocznika Statystycznego Warszawy. Rozpoczęto 
również wydawanie kwartalnego Biuletynu Statystyczne-
go, który ukazywał się do 1963 r. 

W 1958 r. organizacja Wydziału Statystyki opierała się 
na podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. (Dz.U. Nr 25) 
dotyczącego zakresu działania oraz organizacji wewnętrz-
nej wydziałów statystyki prezydiów rad narodowych. 

W dniu 1 sierpnia 1960 r. stanowisko kierownika Wy-
działu Statystyki powierzone zostało Stanisławowi Konfe-
rowiczowi.

W 1960 r. do głównych działań Wydziału Statystyki na-
leżały organizacja i przeprowadzenie Spisu Powszechnego 
oraz wydanie podręcznego informatora o Warszawie. In-
formator pt. „Warszawa w liczbach 1960” opracowany zo-
stał w ujęciu tabelaryczno-tekstowym wraz z założeniami 
planu 5-letniego na lata 1961–1965. W 1961 r. opracowano 
i wydano Rocznik Statystyczny Warszawy 1961 oraz Mały 
Rocznik Statystyczny Warszawy 1961.



20

PODPORZĄDKOWANIE WYDZIAŁU STATYSTYKI GŁÓWNEMU URZĘDOWI STATYSTYCZNEMU

Na mocy ustawy z  dnia 15 lu-
tego 1962 r. o organizacji statystyki 
państwowej (Dz.U. Nr 10, poz. 47) 
utworzone zostały wojewódzkie 
i miejskie urzędy statystyczne oraz 
powiatowe i  miejskie inspektora-
ty statystyczne podporządkowane 
GUS. Z  dniem 1 czerwca 1962  r. 
Wydział Statystyki Prezydium RN 
m.st. Warszawy wyodrębniony zo-
stał z Rady Narodowej i podporząd-
kowany GUS, przyjmując nazwę 

Miejski Urząd Statystyczny m.st. Warszawy. Na stanowisko 
dyrektora Urzędu powołana została Alicja Lenartowicz, 
która pełniła tę funkcję do 21 lipca 1968 r. 

Zarządzeniem Prezesa GUS terenowym organom sta-
tystyki został nadany regulamin organizacyjny. Na jego 
mocy oraz na podstawie odrębnych decyzji Prezesa GUS 
w  skład Miejskiego Urzędu Statystycznego m.st. Warsza-
wy wchodziły oddziały: Opracowań Zbiorczych; Statystyki 
Przemysłu; Statystyki Inwestycji i Budownictwa; Statystyki 
Obrotu Towarowego; Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej, Transportu, Rolnictwa i Finansów; Statystyki Spo-
łecznej; Statystyki Zatrudnienia oraz Sekcja Opracowań 
Wstępnych i Referat Gospodarczy. 

Od 1962 r. rozpoczął się dynamiczny rozwój statystyki 
terenowej. Podjęto szereg poważnych badań statystycz-
nych uzupełniających wiadomości o  mieście i  pozwala-
jących na coraz bardziej wszechstronną ocenę sytuacji 
gospodarczej i społecznej Warszawy. Pod kierownictwem 

A. Lenartowicz przeprowadzono: spis przemysło-
wy (1965 r.), spis handlowy (1966 r.), sumarycz-
ny spis zasobów mieszkaniowych (1966  r.) oraz 
spisy rolne (coroczne).

Wyniki badań publikowane były w  licznych 
wydawnictwach Urzędu. Do najważniejszych na-
leżały bogate tematycznie roczniki statystyczne, 
publikacje specjalistyczne obejmujące wyniki spi-
sów, okolicznościowe „Warszawa w liczbach”, „Roz-
wój społeczno-gospodarczy Warszawy”, a  także 
podręczne informatory o Warszawie oraz tzw. pu-
blikacje operatywne (miesięczne, kwartalne, pół-
roczne i roczne).W
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POWOŁANIE LESZEKA LIGNARA  
NA STANOWISKO DYREKTORA MUS

Prezes GUS z dniem 1 grudnia 
1968 r. powołał Leszka Lignara na 
stanowisko dyrektora Miejskiego 
Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Fakt przejęcia przez terenowe 
organy statystyki państwowej całej 
sprawozdawczości planu centralnego 
pozwoliło na kompleksowe opraco-
wywanie analiz i dokonywanie oceny 
zachodzących zmian i  przeobrażeń 
w  życiu społeczno-gospodarczym 
Warszawy. Szczególnej wagi nabrały 

prace o charakterze analitycznym i badawczym. Wydawane 
były publikacje i  opracowania na potrzeby władz tereno-
wych, zmieniła się ich częstotliwość i  zakres tematyczny. 
MUS miał również poważny wkład pracy w  organizowa-
niu badań masowych i  opracowywaniu ich wyników. Pod 
kierownictwem L. Lignara przeprowadzono wiele ważnych 
badań statystycznych, takich jak: Narodowy Spis Powszech-
ny z  8 grudnia 1970 r., mikrospis ludności (1974  r.), spi-
sy rolnicze (corocznie), czy prowadzone tylko przez MUS 
unikalne badania dojazdów do pracy, służące do wyliczeń 
bilansu siły roboczej w Warszawie.

Urząd prowadził także szeroką wymianę międzynaro-
dową współpracując z zagranicznymi miejskimi urzędami 
statystycznymi.

Leszek Lignar
(1924–1975)
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W 1975 r. po wprowadzeniu podziału administracyj-
nego kraju na 49 województw Miejski Urząd Statystyczny 
przekształcono w Wojewódzki Urząd Statystyczny, wchła-
niając jednocześnie pracowników i zadania dotychczas 
działającego na obszarze województwa warszawskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Od tego momen-
tu WUS swoim zasięgiem działania objął obok Warszawy 
również nowo utworzone województwo stołeczne warszaw-
skie. Natomiast dawne powiatowe inspektoraty statystyczne 
w Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Piasecznie, 
Pruszkowie i  Wołominie stały się oddziałami terenowymi 
nowo utworzonego WUS, stanowiąc jego integralną całość. 

W związku z rozszerzeniem obszaru działania Urzędu 
zaprzestano wydawania Rocznika Statystycznego War-
szawy, a dane o Warszawie prezentowane były najczęściej 
w publikacjach wojewódzkich.

Z dniem 1 lipca 1975 r. dyrektorem WUS został Marian 
Krupa, dotychczasowy dyrektor Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego.

W  1976 r. do WUS włączono Warszawski Ośrodek 
Elektroniczny przy ul. Corazziego 7 – dawną Stację Tech-
niki Statystycznej.

W lutym 1983 r., w związku z przejściem Mariana Krupy 
do pracy w GUS, dyrektorem Urzędu został Stanisław Wroń-
ski, dotychczasowy zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta St. Warszawy.

PRZEKSZTAŁCENIE MIEJSKIEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO W  WOJEWÓDZKI 
URZĄD STATYSTYCZNY
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15 kwietnia 1983 r. Wojewódzkiemu Urzędowi Staty-

stycznemu nadany został nowy regulamin organizacyj-
ny (na podstawie zarządzenia nr 48 Prezesa GUS z dnia 
30 września 1982 r.), na mocy którego w Urzędzie funk-
cjonowały 34 komórki organizacyjne (łącznie z referatami 
i sekcjami wchodzącymi w skład oddziałów i działów).

MAPA ADMINISTRACYJNA WOJEWÓDZTWA WARSZAWSKIEGO
Stan w dniu 1 I 1975 r.
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WPROWADZENIE ZMIAN W  STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

W  dniu 1 lutego 1992 r. dyrektorem WUS została 
Bogusława Bulska. Na podstawie decyzji prezesa GUS 
z  dnia 17 stycznia 1992 r. dyrektor WUS wprowadził 
zmiany w  strukturze organizacyjnej Urzędu. Zmniej-
szono liczbę komórek organizacyjnych z  34 do 13. 
Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynęło na lepszą or-
ganizację pracy.

Zmiany ustrojowe w  kraju, a  zwłaszcza przejście 
z gospodarki planowej na rynkową, wpłynęły na cha-
rakter działalności służb statystycznych. Uruchomiono 
cały system działań w celu zapewnienia lepszego rozpo-
znania i zaspokojenia potrzeb użytkowników informa-
cji statystycznych.

Od 1992 r. nastąpiła ewolucja systemu publikacji 
i  informacji. Wprowadzono podział wydawnictw na 
grupy wydawnicze, do których należały: Roczniki Staty-
styczne, Analizy statystyczne, Informacje, Opracowania 
statystyczne, Porównania międzynarodowe, Foldery, Ma-
teriały okolicznościowe, Czasopisma, Poza seriami.

Wśród wydawnictw statystycznych Urzędu ważne 
miejsce zajęły publikacje o Warszawie, np. „Raport o sta-
nie Warszawy 1994. WARSZAWA XXI” – opracowany na 
życzenie Prezydenta Warszawy. W 1995 r. z inicjatywy ów-
czesnego dyrektora Urzędu B. Bulskiej zostało wznowione 
(zawieszone od  1975  r.) wydawanie Rocznika Statystycz-
nego Warszawy.

Od lutego 1994 r. do lutego 1996 r. Urząd wydawał raz 
w miesiącu gazetę „Warszawski Miesiąc”, która trafiała do 
urzędów, banków, instytucji i do społeczeństwa.
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NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z  ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI

Wojewódzki Urząd Statystyczny w ramach prowadzo-
nej działalności współpracował także z  zagranicznymi 
urzędami statystycznymi. Bardzo owocnym okresem kon-
tynuowania i nawiązywania kontaktów zagranicznych były 
zwłaszcza lata 1992–1995. Podjęto wówczas współpracę 
m.in. z urzędami statystycznymi w Wilnie, Pradze, Berli-
nie i  Mińsku, a  także podtrzymano nawiązane wcześniej 
kontakty z Urzędem Statystycznym w Tokio oraz Central-
nym Urzędem Statystycznym w Budapeszcie. 

W  wyniku tej współpracy wydano szereg opracowań 
z zapoczątkowanej w 1989 r. serii porównań międzynaro-
dowych, np. „Warszawa – Praga”, „Warszawa – Budapeszt”, 
„Warszawa – Wilno”, „Warszawa – Berlin”, 
„Warszawa – Mińsk” oraz „Buda-
peszt, Warszawa i  ich aglo-
meracje” i „Budapeszt – Pra-
ga – Warszawa. Ludność”.

Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się publikacje 
„Warszawa na tle miast Euro-
py 1995” (wersja polska i an-
gielska) oraz „Mała statystyka 
Warszawy 1994” (wersja polska, 
angielska, niemiecka i rosyjska).
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UCHWALENIE USTAWY O  STATYSTYCE PUBLICZNEJ

W dniu 29 czerwca 1995 r. Sejm RP uchwalił ustawę 
o  statystyce publicznej. Na mocy tej ustawy organa sta-
tystyki państwowej stały się służbami publicznymi za-
spokajającymi potrzeby informacyjne wszystkich użyt-
kowników, tj. nie tylko władzy, ale całego społeczeństwa 
i  każdego obywatela. Przy udostępnianiu danych zaczęła 
obowiązywać zasada równoprawnego, równorzędnego 
i równoczesnego dostępu do informacji dla wszystkich od-
biorców (tzw. zasada 3xR). Dane indywidualne i osobowe 
zostały objęte tajemnicą statystyczną.

Zgodnie z  ustawą, służby statystyki publicznej stano-
wią: Główny Urząd Statystyczny, podległe mu urzędy sta-
tystyczne oraz inne jednostki statystyki powoływane przez 
prezesa GUS w drodze zarządzenia.

Od 1996 r., po wejściu w życie ustawy o statystyce pu-
blicznej, Wojewódzki Urząd Statystyczny w  Warszawie 
działa pod nazwą Urząd Statystyczny w  Warszawie. Jego 
obszar działania zwiększył się w 1999 r. po reformie po-
działu administracyjnego kraju – swoim zasięgiem objął 
nowo powstałe województwo mazowieckie. 

UTWORZENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – 1 I 1999a
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ROZWÓJ POLITYKI INFORMACYJNEJ URZĘDU
W  drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku 

obserwowany był dalszy rozwój statystyki, zwłaszcza 
w  zakresie zbierania, opracowywania i  udostępnia-
nia danych statystycznych.

1 lipca 1997 r. prezes GUS powołał Konrada 
Jerzego Potyrę na stanowisko dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. 

W 1999 r. powstała strona internetowa Urzędu 
Statystycznego w Warszawie, co dla użytkowników 
komputerów, posiadających dostęp do Internetu, 
oznaczało możliwość korzystania z  produktów 
statystyki.

Urząd nadal wydawał szereg publikacji 
i  opracowań zawierających informacje o  naj-
istotniejszych przejawach życia gospodarczego, 
społecznego i  kulturalnego w  województwie 
mazowieckim. Z opracowań o Warszawie wciąż 
ważną pozycję stanowił Rocznik Statystyczny 
Warszawy. Ponadto wydawany był (od 1998 r. 
miesięcznie, a później kwartalnie) Przegląd Sta-
tystyczny Warszawy. W 1998 r. po raz pierwszy 
opracowano i  wydano „Panoramę gmin War-
szawy” (od 2002 r. pn. „Panorama dzielnic 
Warszawy”).
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I  MIESZKAŃ ORAZ POWSZECHNY SPIS ROLNY
Jednym z  ważniejszych przedsięwzięć, w  którym 

uczestniczyli również pracownicy Urzędu Statystycznego 
w  Warszawie, było przeprowadzenie w  2002 r. jednocze-
śnie dwóch spisów powszechnych, a mianowicie ludności 
i mieszkań oraz spisu rolnego. Wyniki spisów stały się dla 
administracji państwowej i  samorządowej źródłem nie-
zbędnych informacji o całokształcie społeczno-gospodar-
czego stanu kraju. Podkreślić należy, że od tych spisów ob-
serwowany jest dynamiczny rozwój statystyki regionalnej.

Urząd przygotował i wydał wiele opracowań zawierają-
cych wyniki spisów z różnych obszarów tematycznych dla 
województwa, jak również w podziale terytorialnym. M.in. 
wydana została dla m.st. Warszawy i oddzielnie dla każdej 
z  dzielnic publikacja pt. „Podstawowe informacje ze spi-
sów powszechnych…”.
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zowane wyłącznie w wersji elektronicznej, tj. dostępne na 
płytach CD oraz na stronie internetowej. Natomiast rocz-
niki oraz publikacje z serii Analizy statystyczne wydawane 
są zarówno w postaci książkowej, jak i elektronicznej.

Z dniem 1 marca 2004 r. stanowisko dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Warszawie objęła Zofia Kozłowska.

Od 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej. Statystyka została włączona 
w metodologię i procedury badań statystycznych UE, wy-
rażonych w praktykach Eurostatu.

Kolejne lata charakteryzują się przyspieszeniem bu-
dowy struktur organizacyjnych i  programowych służb 
statystycznych w  kształcie odpowiadającym standardom 
międzynarodowym i  aktualnym potrzebom informacyj-
nym odbiorców danych statystycznych. Misją Urzędu jest 
jak najlepsze zaspokajanie potrzeb wszystkich użytkow-
ników danych i  analiz statystycznych, poczynając od 
szczebla administracji rządowej, samorządowej aż po 
studentów i uczniów. 

Zmiany rozwojowe dotyczą również prac związa-
nych z  pozyskiwaniem oraz rejestrowaniem danych 
statystycznych. W 2007 r. dla jednostek sprawozdaw-
czych został uruchomiony portal sprawozdawczy 
umożliwiający przekazywanie sprawozdań za pomocą 
Internetu.

We współczesnej działalności wydawniczej Urzę-
du Statystycznego w Warszawie, ujętej w ramy planu 
publikacji na dany rok, szczególnie w serii Informacje 
i opracowania statystyczne, przeważają opracowania reali-

Z NAJNOWSZYCH DZIEJÓW
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WPROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ SPECJALIZACJI
Od 1 stycznia 2009 r. dla jednostek sprawozdawczych 

wprowadzony został obowiązek przekazywania danych 
statystycznych w  formie elektronicznej. Uruchomienie 
portalu sprawozdawczego umożliwiającego przekazywanie 
danych drogą internetową zbiegło się z  wprowadzeniem 
specjalizacji urzędów statystycznych. Zgodnie z nową or-
ganizacją w  Urzędzie Statystycznym w  Warszawie w  ra-
mach specjalizacji zostały powołane: Ośrodek Bazy Jedno-
stek Statystycznych – zajmujący się aktualizacją operatów 
do badań statystycznych, Ośrodek Metod Pozyskiwania 

Danych – pracujący nad nowymi, bardziej efektywnymi 
sposobami pozyskiwania danych statystycznych, Ośrodek 
Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – organizujący 
i realizujący badania z obszaru statystyki przedsiębiorstw 
niefinansowych, Ośrodek Administracyjnych Źródeł Da-
nych – zajmujący się  rozpoznawaniem możliwości wy-
korzystania na potrzeby statystyki publicznej danych 
gromadzonych w  rejestrach urzędowych oraz systemach 
informacyjnych administracji publicznej.
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ZADANIA URZĘDU W  DOBIE NOWYCH WYZWAŃ STOJĄCYCH PRZED STATYSTYKĄ
Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed statysty-

ką nowe wyzwania. Dotyczą one zarówno zakresu infor-
macyjnego badań statystycznych, dostosowania go do 
potrzeb odbiorców i  zmian zachodzących w  otoczeniu, 
jak również aktualności dostarczanych informacji, przy 
zachowaniu wysokiej jakości danych. Idąc naprzeciw tym 
wyzwaniom Urząd Statystyczny w Warszawie podejmuje 
współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i in-
nymi jednostkami zewnętrznymi, dążąc tym samym do 
zaspokojenia potrzeb informacyjnych istotnych w proce-
sie podejmowania decyzji. W  tym celu powołany został 
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych zajmujący 
się opracowywaniem publikacji i  zbiorczych informacji, 
udostępnianiem, rozpowszechnianiem i  popularyzacją 
wyników badań statystycznych statystyki publicznej, 
współpracą z organami administracji rządowej i jednost-
kami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i po-
wiatowego oraz mediami, a  także prowadzeniem badań 
i analiz w zakresie tematów istotnych dla Mazowsza.  

Godną odnotowania jest współpraca z  Urzędem 
Wojewódzkim i  Urzędem Marszałkowskim. Wydawane 
przez Urząd Statystyczny opracowania przekazywane są 
Wojewodzie, Prezydentowi m.st. Warszawy i Marszałko-
wi województwa. Dla potrzeb jednostek samorządowych 
oraz rządowych szczebla terenowego przygotowywane są  W
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sygnalne informacje zarówno o  gospodarce wojewódz-
twa i  Warszawy  jak i  poruszające istotne zagadnienia 
społeczne. 

Ponadto Urząd Statystyczny w  Warszawie wspólnie 
z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego i De-
partamentem Geodezji i  Kartografii Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego podejmuje 
działania o  charakterze badawczym w  ramach projektu 
„Trendy Rozwojowe Mazowsza” m.in. uczestnicząc w cy-
klicznych badaniach z  serii „Barometr Mazowsza”. Jed-
nocześnie, w ramach współpracy z wyżej wymienionymi 
jednostkami, prowadzone są wspólne prace nad rozwo-
jem i  aktualizacją narzędzia internetowego „Monitoro-
wanie rozwoju Mazowsza”, umożliwiającego m.in. śledze-
nie rozwoju województwa mazowieckiego w określonym 
zakresie tematycznym oraz prognozowanie jego zmian. 
Funkcjonalność serwisu pozwala na prezentację danych 
statystycznych o województwie w ujęciu przestrzennym, 
w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w  Warszawie 
czynnie biorą udział w pracach  Mazowieckiego Forum Tery-
torialnego oraz Mazowieckiego Obserwatorium Terytorial-
nego, które są organami opiniodawczo-doradczymi Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego w  sprawach planowania 
i monitorowania rozwoju województwa mazowieckiego.   
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Urząd podejmuje szereg  samodzielnych działań ukie-
runkowanych na zidentyfikowanie obszarów tematycz-
nych i  analiz mogących wesprzeć jednostki samorządu 
terytorialnego w procesie podejmowania decyzji. 

Bogata oferta wydawnicza Urzędu dostarcza informa-
cji statystycznych o sytuacji ekonomicznej, demograficz-
nej, społecznej i środowisku naturalnym zarówno w wo-
jewództwie mazowieckim, jak i w m.st. Warszawie. 
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POPULARYZACJA I PROMOCJA STATYSTYKI
Urząd Statystyczny w Warszawie prowadzi szereg działań 

zmierzających do rozpowszechniania wiedzy o statystyce pu-
blicznej. Przygotowuje i przesyła drogą elektroniczną new-
slettery dla odbiorców zewnętrznych z  informacjami m.in. 
o nowościach wydawniczych Urzędu, aktualnościach staty-
stycznych czy o wydarzeniach istotnych dla statystyki. Bie-
rze udział w różnego rodzaju imprezach masowych, podczas 
których organizowane są stoiska informacyjno-promocyjne, 
popularyzujące statystykę publiczną.

Szczególne znaczenie w  budowaniu roli i  popularyzacji 
statystyki publicznej odgrywa współpraca z  lokalnymi me-
diami, za pośrednictwem których informacje statystyczne 
o Warszawie i województwie docierają do mieszkańców Ma-
zowsza. W  tym celu organizowane są konferencje prasowe 
i briefingi, na których poruszane są tematy ze sfery społecz-
nej i gospodarczej, istotne dla rozwoju regionu, a tym samym 
mające wpływ na warunki życia mieszkańców województwa. 

Istotną rolę w  popularyzacji statystyki odgrywa  edu-
kacja odbiorców danych statystycznych. Działania eduka-
cyjne podejmowane przez Urząd realizowane są w ramach 
stałej współpracy oraz jako działania doraźne. Od kilku lat 
Urząd aktywnie współpracuje z  Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Warszawie w ramach programu „Pierwsze kroki we 
własnym biznesie”. Program skierowany jest do osób bez-
robotnych, rozważających założenie własnej działalności 
gospodarczej, gdzie w trakcie cyklicznych spotkań przybli-
żane są m.in. zasady rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze 
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.  

Konferencja prasowa Urzędu Statystycznego w Warszawie 
oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

„Jacy jesteśmy, jak zmieniliśmy się przez 10 lat?”

Dożynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach – 
stoisko promocyjne Urzędu
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Na szeroką skalę prowadzone są  akcje edukacyjne w śro-
dowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie – przed-
stawiające młodym Polakom praktyczny wymiar statystyki 
przydatny w kolejnych etapach edukacji i późniejszej pracy 
zawodowej. Ciekawą formą edukacji statystycznej są kon-
kursy, np. zorganizowany w 2012 r. konkurs wiedzy staty-
stycznej „Statystyka – magia liczb”; spotkał się on z bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Urząd kontynuuje również współpracę ze 
światem nauki i szkolnictwa wyższego.

 Spotkanie z młodzieżą ponadgimnazjalną  
w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej

Wręczenie nagród laureatom I edycji Konkursu statystycznego  
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego 

„Statystyka – magia liczb”

„Statystyka Publiczna – Vademecum Przedsiębiorcy”  
prezentacja w trakcie Targów Pracy i Przedsiębiorczości w 2012 r.
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ObzOr gOrOda warszawy za 1873 gOd
(przegląd miasta warszawy za 1873 rOk)
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O doborze zamieszczonych w tej części fragmentów 

opracowań statystycznych decydowały dwie przesłanki: 
zakres tematyczny i zasięg chronologiczny.

Bogata dokumentacja statystyczna obejmująca 150 lat 
istnienia statystyki Warszawy pozwala na pokazanie róż-
nych aspektów rozwoju miasta i życia jego mieszkańców. 
Z uwagi na nieporównywalność danych z różnych lat, wy-
nikających m.in. ze zmian w metodologii badań statystycz-
nych, pełny opis rozwoju stolicy w  ujęciu statystycznym 
nie jest możliwy. Prezentowane dane 
to raczej kartki z kalendarza, a nie cały 
kalendarz.

Chronologiczny układ zamiesz-
czonych fragmentów opracowań sta-
tystycznych – według dat ich wydania 
– pozwala na skrótowe zobrazowanie 
rozwoju statystyki warszawskiej, szerzej 
przedstawionego w  pierwszej części 
niniejszego opracowania. Porównanie 
najstarszych „obzorów” („przeglądów”) 
z  ostatnimi publikacjami Urzędu Sta-
tystycznego w Warszawie czytelnie po-
kazuje zmiany w sposobach prezentacji 
danych statystycznych, wskazuje także 
na systematyczne poszerzanie obsza-

rów badawczych statystyki. Skromne tabele stopniowo 
wzbogacały wykresy, diagramy, mapy. Wizualizacji infor-
macji statystycznych sprzyjał rozwój nowych technologii, 
warunkujący coraz bardziej precyzyjne wyliczenia sta-
tystyczne. Statystyka stała się nauką opisującą nie tylko 
przeszłość i teraźniejszość, lecz także prognozującą z coraz 
większym prawdopodobieństwem przyszłość.
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rOcznik wydziału statystycznegO magistratu m.st. warszawy rOk 1916

rOcznik wydziału statystycznegO magistratu m.st. warszawy rOk 1916
ludnOść m. stOł. warszawy w rOku 1914

ludnOść m. stOł. warszawy w rOku 1914
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rezultaty spisu nieruchOmOści i mieszkań wielkiej warszawy 1919 r.

rezultaty spisu nieruchOmOści i mieszkań wielkiej warszawy 1919 r.
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rOcznik statystyczny m.st. warszawy 1918–19–20
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rOcznik statystyczny warszawy 1925

rOcznik statystyczny warszawy 1925

rOcznik statystyczny warszawy 1935
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warszawa w liczbach 1939

warszawa w liczbach 1939
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wyniku spisu zakładów przemysłOwych  
na terenie warszawy w lipcu 1945 statystyczne zestawienie rOczne m.st. warszawy za 1947 r. 

statystyczne zestawienie rOczne m.st. warszawy za 1947 r. 
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rOcznik statystyczny warszawy 1945–1954

rOcznik statystyczny warszawy 1945–1954

rOcznik statystyczny warszawy 1945–1954

rOcznik statystyczny warszawy 1956
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warszawa 1945–1974

warszawa 1945–1974 warszawa w liczbach 1945–1965

warszawa w liczbach 1945–1965
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warszawa 1945–1974

warszawa 1945–1974

rOcznik statystyczny warszawy 1974
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rOcznik statystyczny warszawy 1995

panOrama gmin warszawy 1998

rOcznik statystyczny warszawy 1995
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rOcznik statystyczny warszawy 1995

rOcznik statystyczny warszawy 2002

m.st. warszawa na tle wybranych stOlic eurOpy w 2003 r.
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panOrama dzielnic warszawy w 2007 rOku

rOcznik statystyczny warszawy 2011

ze statystyką przez warszawę
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KIEROWNICTWO MIEJSKICH SŁUżB STATYSTYCZNYCH W WARSZAWIE W LATACH 1864–1962

Józef Trzebiecki 
ławnik Magistratu – 24 II 1864–1876

Witold Załęski 
kierownik sekcji statystycznej – 1876–1908

Adam Zakrzewski 
kierownik sekcji statystycznej – 1908–1915

Manswet Ciemieniewski
naczelnik Wydziału Statystycznego przy Zarządzie Miasta – 1915–1920

Zygmunt Limanowski
naczelnik Wydziału Statystycznego m.st. Warszawy – 1921–1939
dyrektor Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego – 1939–1943

Edward Strzelecki
dyrektor Wydziału Statystycznego 1943–1944

Kazimierz Romaniuk
dyrektor Wydziału Statystycznego – 1 I 1945 – 30 VI 1945

Franciszek Król
naczelnik Wydziału Statystycznego – 1 VII 1945 – 4 III 1953

Stanisława Bakal-Głowińska
kierownik Wydziału Statystyki – 5 III 1953 – 31 VII 1960

Stanisław Konferowicz
kierownik Wydziału Statystyki – 1 VIII 1960 – 14 II 1962

Krakowskie Przedmieście 1
Magistrat m. Warszawy – siedziba pierwszej sekcji statystycznej
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DYREKTORZY MUS/WUS/US  
W M.ST. WARSZAWIE W LATACH 1962–2014

Alicja Lenartowicz 
15 II 1962 – 14 II 1963 (p.o.), 
15 II 1963 – 21 VII 1968

Leszek Lignar
1 XII 1968 – 16 VI 1975

Marian Krupa
1 VII 1975 – 19 X 1982

Bogusława Bulska
20 X 1982 – 9 III 1983 (p.o.)

Stanisław Wroński
10 II 1983 – 31 I 1992

Bogusława Bulska
1 II 1992 – 30 VI 1996

Konrad Jerzy Potyra
1 VII 1997 – 17 III 2004

Zofia Kozłowska
1 III 2004 – aktualnie

ul. 1 Sierpnia 21
Aktualna siedziba Urzędu

Plac Bankowy 1
Siedziba Urzędu w latach 1962–1990

ul. Wiktorska 91A
Siedziba Urzędu w latach 1990–1993



Folder opracowano przy wykorzystaniu dostępnych wydawnictw Magistratu/Zarządu Miejskiego/Prezydium RN m.st. Warszawy i ofi-
cjalnych publikacji statystycznych MUS/WUS/US oraz GUS, a ponadto źródło stanowiły:

400 lat stołeczności Warszawy w świetle statystyki 1596–1996, Warszawa 1997

Danielewicz Bolesław, Ludność miasta Warszawy w  obrazach graficznych (według spisu jednodniowego z  1882 roku),  
[dostęp 13 marca 2014], dostępny w Internecie: http://bcpw.bg.pw.edu.pl

Dziennik Obwieszczeń Miasta Warszawy Nr 45 z  dnia 20.X.1941 r., [dostęp 18 marca 2014], dostępny w  Internecie:  
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

Dziennik Ustaw Nr 10, poz.16, ustawa o  organizacji statystyki państwowej z  dnia 15 lutego 1962 r., [dostęp 9 kwietnia 2014],  
dostępny w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 88, poz. 439, ustawa o  statystyce publicznej z  dnia 29 czerwca 1995 r.,  
[dostęp 11 kwietnia 2014], dostępny w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl

Ekonomista z dnia 8 marca 1883 r., artykuł pt. „Ze spisu jednodniowego ludności m. Warszawy” W. Załęski, [dostęp 10 kwietnia 2014], 
dostępny w Internecie: http://ebuw.uw.edu.pl

Gazeta Handlowa z dnia 10 listopada 1932 r., artykuł pt. „Nowoczesne maszyny statystyczne”, [dostęp 1 kwietnia 2014], dostępny 
w Internecie: http://ebuw.uw.edu.pl

Nietyksza Maria, Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1974

Obzory goroda Warszawy 1873–1902, [dostęp 31 marca 2014], dostępny w Internecie: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

Wykorzystano zdjęcie dr J. Polaka dostępne na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Higienicznego http://www.pth.pl,  
[dostęp 25 marca 2014]

„Fot. z fot. wyk. w l. 1883-1884 przez Konrada Brandla.” Biblioteka Narodowa. Polona. http://www.polona.pl/item/5845016/0/  
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Informacje na temat publikacji wydawanych  
przez urząd można uzyskać pod adresem: 

Urząd Statystyczny w Warszawie 
Centrala 22 464 20 00 

1 Sierpnia 21, 02-134 WARSZAWA 

Centrum Informacji Statystycznej, pok. 18, parter 
tel./faks 22 846 78 32 

tel. 22 464 20 85 
e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl 

oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: 
Oddziale w Ciechanowie 

06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 
tel. 23 672 53 12 

Oddziale w Ostrołęce 
07-410 Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 3 
tel. 29 760 78 50 

Oddziale w Płocku 
09-407 Płock, ul. Otolińska 21 

tel. 24 366 50 37 

Oddziale w Radomiu 
26-600 Radom, ul. Planty 39/45 
tel. 48 363 06 07 

Oddziale w Siedlcach 
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21 

tel. 25 632 57 67 
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