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EUROSTAT
– organ pomocniczy Komisji Europejskiej z siedzib
   w Luksemburgu,
– zajmuje si  sporz dzaniem prognoz i analiz statystycznych
   dotycz cych obszaru Unii Europejskiej,
– monitoruje prace narodowych urz dów statystycznych
   w celu unifikacji stosowanych przez nie metod bada ,
– konsoliduje statystyk  krajowych pa stw cz onkowskich.

EUROSTAT
Europejski Urz¹d Statystyczny

Centralny organ administracji rz dowej w ciwy w sprawach statystyki
wykonuj cy swoje zadania przy pomocy s b statystyki publicznej.

by statystyki publicznej stanowi : Prezes G ównego Urz du
Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy 16 urz dów statystycznych

oraz jednostki obs ugi statystyki publicznej.

Dla uczczenia pierwszego spisu ludno ci i dymów
uchwalonego podczas sesji Sejmu Czteroletniego w 1789 r.

Rada G³ówna Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Komitet Statystyki Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk

G³ówny Urz¹d Statystyczny
ustanowi³y
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Dniem Polskiej Statystyki
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* organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki publicznej
* dzia a przy Prezesie Rady Ministrów

Rada Statystyki

Rz dowa Rada Ludno ciowa

* organ doradczy Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotycz cych
zagadnie  demograficznych i polityki ludno ciowej.

Organy Opiniodawczo-Doradcze

* Naukowa Rada Statystyczna - opiniuje i rekomenduje prace meto-
dologiczne zapewniaj ce doskonalenie systemu bada  statystycznych,

* Kolegium GUS - m.in. rozpatruje projekt wieloletniego programu
bada  statystycznych statystyki publicznej,

* Komisja Programowa - prace w zakresie programowania bada  sta-
tystycznych,

* Komisja Metodologiczna - prace w zakresie doskonalenia metodologii
bada  statystycznych,

* Komitet Redakcyjny - opiniuje i rozpatruje sprawy w zakresie udost pnia-
nia i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz dzia alno ci publi-
kacyjnej.

Polskie Towarzystwo Statystyczne

* organizacja skupiaj ca przedstawicieli s b statystyki publicznej
i rodowisk akademickich, samorz du terytorialnego i gospodarcze-
go, jednostek administracji rz dowej itp., którzy s  zainteresowani
teori  i praktyk  bada  statystycznych

* organizowanie i prowadzenie bada  statystycznych, w tym spisów
powszechnych,

* dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych,
* wspó dzia anie z organami administracji publicznej,
* udost pnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycz-

nych,
* prowadzenie krajowego rejestru urz dowego podmiotów gospodarki

narodowej REGON,
* tworzenie i aktualizacja krajowego rejestru urz dowego podzia u te-

rytorialnego kraju (TERYT),
* organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankiete-

rów statystycznych, rzeczoznawców i spo ecznych korespondentów
statystycznych,

* prowadzenie bada  wspólnych z Wojewod  albo organem jednostki
samorz du terytorialnego, uj tych na ich wniosek, w programie ba-
da  statystycznych,

* wykonywanie na zamówienie bada  statystycznych,
* wykonywanie dodatkowych opracowa  i analiz na zlecenie,
* popularyzacja wiedzy o statystyce.

Jednostki Obs ugi Statystyki Publicznej

* Centralna Biblioteka Statystyczna
* Zak ad Wydawnictw Statystycznych
* Centrum Informatyki Statystycznej

Urz dy Statystyczne

specjalizacje urz dów statystycznych - http://www.stat.gov.pl/bip/
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Program Bada  Statystycznych Statystyki Publicznej stanowi podstaw  prawn  prowadzenia bada , jest ustalany
corocznie w drodze rozporz dzenia Rady Ministrów w oparciu o wyniki konsultacji z:

– resortami i instytucjami prowadz cymi badania w ramach statystyki publicznej,
– organami administracji centralnej i terenowej,
– w adzami samorz dowymi,
– organizacjami spo ecznymi,

– zwi zkami oraz rodowiskami naukowymi.

Program Bada  Statystycznych Statystyki Publicznej
dost pny jest na stronie internetowej

http://www.stat.gov.pl/bip/

rodek Bazy Jednostek Statystycznych

Zadaniem O rodka jest wspó dzia anie z G ównym Urz dem
Statystycznym w prowadzeniu prac nad utrzymaniem i rozwo-
jem Bazy Jednostek Statystycznych  i centralnych operatów do
bada  statystycznych.

rodek Metod Pozyskiwania Danych

Zadaniem O rodka jest wspieranie rozwoju metod i form gro-
madzenia danych statystycznych, w szczególno ci testowanie
formularzy, definicji, poj  i pyta  wykorzystywanych w bada-
niach statystycznych oraz projektowanie formularzy dla bada
ankietowych.

Mazowiecki O rodek Bada  Regionalnych

Specjalistyczny o rodek dzia aj cy w strukturze organizacyjnej Urz du Statystycznego w Warszawie, powo any  w celu prowadzenia bada  i analiz
w zakresie tematów istotnych dla Mazowsza.

Zadaniem O rodka m.in. jest:
– inicjowanie i prowadzenie bada  i analiz w zakresie tematów istotnych dla regionu oraz dotycz cych procesów metropolitalnych,
– monitorowanie bada  koniunktury w regionie,
– opracowywanie publikacji i zbiorczych informacji sygnalnych o sytuacji spo eczno-gospodarczej i rodowiskowej regionu,
– udost pnianie, rozpowszechnianie i popularyzacja wyników bada  statystycznych,
– wspó praca z organami administracji rz dowej i jednostkami samorz du terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz mediami,
– realizacja indywidualnych zamówie  na udost pnienie informacji,
– organizowanie konferencji prasowych i seminariów na temat sytuacji i problemów rozwoju regionu,
– prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki,
– bie ca obs uga informacyjna, prowadzenie Centrum Informacji Statystycznej, biblioteki.

U  S  W  WRZ¥D TATYSTYCZNY ARSZAWIE

rodek Statystyki Przedsi biorstw Niefinansowych

Zadaniem O rodka jest organizowanie, koordynacja oraz reali-
zacja bada   z obszaru statystyki przedsi biorstw niefinanso-
wych oraz prowadzenie prac zwi zanych z tworzeniem, prowa-
dzeniem i rozwojem dziedzinowej bazy danych o przedsi bior-
stwach niefinansowych.

rodek  Administracyjnych róde  Danych

Zadaniem O rodka jest rozpoznawanie i analiza we wspó pracy
z G ównym Urz dem Statystycznym istniej cych i tworzonych
administracyjnych systemów informacyjnych, w tym mo li-
wo ci ich wykorzystania przez statystyk  publiczn  oraz opra-
cowywanie metod integracji i standaryzacji danych z systemów
informacyjnych administracji publicznej.

Warszawa 2010

PORTRET WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

2005 - 2009

Urz d St atystyczny
w Warszawie

2010
Urz¹d St atysty czny w Warszawie

WARSZAWA                         SIERPIE Ñ                            2010

ROLNICTWO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA TLE KRAJU I PO ZOSTA£YCH WOJEWÓDZTW

2010

wi cej informacji na stronie - http://www.stat.gov.pl/warsz/

rodki  realizuj ce zadania ogólnokrajowe w dziedzinie statystyki

WARSZAWA
WARSAW

2010

SPORT
W M.ST. WARSZAWIE
W LATACH 2006 – 2009

SPORT
IN THE CAPITAL CITY OF WARSAW
IN 2006 – 2009

UR Z D S TATYSTYCZNY W WARSZAWIE

BIURO S PORTU I REKREACJI URZ DU M.ST. WARS ZAWY

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW

SPORT AND RECREATION BUREAU OF THE WARSAW CITY HALL
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Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka  2011 (NSP 2011)
1 IV – 30 VI 2011 r.

(wed ug stanu na dzie  31 marca 2011 r.,  godz. 24:00)

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2011 r.

(Dz. U.  z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz akty prawne Unii Europejskiej.

Spis umo liwi m.in.:
zebranie aktualnych informacji  demograficzno-spo ecznych oraz spo eczno-ekonomicznych niezb dnych dla
realizacji polityki spo ecznej i planowania rozwoju spo eczno-gospodarczego kraju,
dostarczenie informacji o zmianach i przeobra eniach, jakie zachodzi y od ostatniego spisu powszechnego
ludno ci i mieszka  w 2002 r.,
wykonanie zobowi za  mi dzynarodowych.

Spisem s  obj te:
osoby stale zamieszka e i czasowo przebywaj ce w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nieb cych
mieszkaniami,
osoby niemaj ce miejsca zamieszkania,
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenie nieb ce
mieszkaniami.

Dane pozyskiwane s bezpo rednio z rejestrów i systemów informacyjnych oraz poprzez:
samospis internetowy - w dniach – 1IV – 16VI 2011r.,
wywiad telefoniczny  -  w dniach 8IV – 30VI 2011r.,
wywiad bezpo redni - - w dniach 8IV- 30VI 2011 r.

Dane zbierane b  wy cznie na formularzach elektronicznych

Obowi zek udzielania odpowiedzi
wynika z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2011r.

Na zasadzie dobrowolno ci zbierane s  dane dotycz ce:
pozostawania w zwi zku nieformalnym, wyznania (przynale no ci wyznaniowej),

liczby urodzonych dzieci i planów prokreacyjnych, niepe nosprawno ci

Tajemnica statystyczna
Wszystkie zbierane podczas spisu dane s  poufne i podlegaj  szczególnej ochronie.

 wykorzystywane wy cznie do opracowa  zbiorczych i analiz.

W sprawie pyta  i w tpliwo ci mo na kontaktowa  si :
z Gminnym lub Wojewódzkim Biurem Spisowym,
z dzia aj  podczas spisu infolini - Call Center 800 800 800.

Pytania dotycz ce spisu mo na kierowa  na adres spis@stat.gov.pl lub poprzez stron  internetow  www.stat.gov.pl -
w cz ci - „Pytania do GUS”.
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