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obejmując stanowisko Prezesa GUS chciałem abyśmy, jako członkowie służb statystyki 
publicznej, aktywnie zaangażowali się na rzecz otaczających nas społeczności, abyśmy robili 
coś więcej, niż tylko to, co narzucają nam sztywne ramy obowiązków służbowych, przepisów 
czy regulaminów. Przykro patrzeć na sytuacje, w których szanse na bezinteresowne zrobienie 
czegoś dobrego dla innych, przechodzą obok niezauważone.

Polska potrzebuje zaangażowania społecznego, upowszechnienia idei wolontariatu. Zacznij-
my to robić już dziś, zaczynając od rzeczy najmniejszych. Paradoksalnie to one mogą często 
mieć największe znaczenie, przynosząc najwięcej pożytku. Potrzeba tak niewiele, by czynić 
rzeczy wielkie. Wspólnie bowiem stanowimy dużo większą wartość niż suma naszych indywi-
dualnych potencjałów. Wspólnie też możemy uczynić wiele dobrego. Nie potrzeba do tego 
wcale wielkich idei czy międzynarodowych inicjatyw. Wystarczy zwykła ludzka wrażliwość, 
empatia, otwarcie na potrzeby innych.

Mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszą edycję Raportu Społecznej Odpowie-
dzialności Statystyki Publicznej. Nie dowiedzą się Państwo z raportu o wszystkich naszych 
działaniach, w końcu będąc przecież częścią administracji publicznej, z właściwym dla niej 
wdziękiem, musieliśmy wcisnąć go w nieco krępujące ramy istniejącej praktyki „profesjonal-
nego” podejścia do CSR. Ale może to i dobrze, nie dla samego raportu wszakże chcemy czynić 
dobro. Pełną oceną naszej pracy niech zajmą się Ci, w których pamięci pozostaną nasze inicja-
tywy. Sens raportu jest inny. Po pierwsze, pragniemy utrwalić choć w części wiedzę na temat 
wartości, którymi chcemy się kierować i podejmowanych przez nas działań, by z jeszcze 
większym entuzjazmem angażować się w realizację kolejnych. Po drugie, chcemy zachęcić 
innych do podejmowania razem z nami nowych wyzwań.

Dziękuję wszystkim pracownikom służb statystyki publicznej za zaangażowanie w działania 
z zakresu społecznej odpowiedzialności, a czytelnikom życzę przyjemnej i inspirującej lektury!

SZANOWNI PAŃSTWO,

dr Dominik Rozkrut

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
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MISJA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości in-
formacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, 
gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników 
krajowych i międzynarodowych. 

Główny Urząd 
Statystyczny  

Aleja Niepodległości  208 
00-925 Warszawa 
http://stat.gov.pl/
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Najważniejszym zadaniem statystyki publicznej jest rzetelne, obiektywne i systema-
tyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej 
oraz podmiotów gospodarczych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecz-
nej oraz środowiska naturalnego. Statystyka publiczna dostarcza wiarygodnych, 
rzetelnych, niezależnych, wysokiej jakości informacji.

Powyższe zadania wykonywane są przez Główny Urząd Statystyczny wraz z szesna-
stoma urzędami statystycznymi oraz jednostkami statystyki publicznej.

zbieranie

gromadzenie 
i przechowywanie

opracowywanie

ogłaszanie

udostępnianie 
i rozpowszechnianie
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NASZE FUNDAMENTY

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 78, poz. 483), 
a dokładnie artykuł 5, odnosi się wprost do działań społecznie odpowiedzialnych.

Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, 
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649) 
określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego 
i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter 
oficjalnych danych statystycznych oraz ustala organizację i tryb prowadzenia tych 
badań i zakres związanych z nimi obowiązków.

Tajemnica Statystyczna

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane 
jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane 
indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie.
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Dostęp do danych 
statystycznych

równo- 
prawny

równo- 
rzędny

równo- 
czesny

każdy zainteresowany ma 
jednakowe prawo dostępu

 nie wyróżnia się podmiotów, 
dla których przeznaczone byłyby 

określone informacje

podawane do powszechnej wia-
domości w jednym określonym 
czasie, bez czynienia jakichkol-

wiek wyjątków
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ZASADY ETYCZNE, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY

Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej to otwarty katalog zasad, 
określony w rozdziale I zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 paździer-
nika 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej 
oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011, nr 93, poz. 953). 
W zarządzeniu przedstawia się zasady służby cywilnej (§ 2–10 zarządzenia) poprzez 
wskazanie w sposób ogólny i przykładowy implikacji zasad w sferze właściwego 
i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania 
zadań.

Zasady etyki korpusu służby cywilnej:

 • Zasada godnego zachowania,

 • Zasada służby publicznej,

 • Zasada lojalności,

 • Zasada neutralności politycznej,

 • Zasada bezstronności,

 • Zasada rzetelności.
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Zasady służby cywilnej:

 • Zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów 
administracji publicznej,

 • Zasada ochrony praw człowieka i obywatela,

 • Zasada bezinteresowności,

 • Zasada jawności i przejrzystości,

 • Zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,

 • Zasada profesjonalizmu,

 • Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania,

 • Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,

 • Zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych opiera się na 15 zasadach, które doty-
czą środowiska instytucjonalnego, procesów tworzenia danych statystycznych 
i wyników badań statystycznych. Organy statystyczne, którymi są: Eurostat, krajowe 
urzędy statystyczne i inne organy krajowe odpowiedzialne za opracowywanie, two-
rzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich, wraz z rządami, ministerstwami 
i Radą Europejską zobowiązują się do przestrzegania kodeksu.

Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych:

 • Zasada niezależności zawodowej,

 • Zasada upoważnienia do gromadzenia danych i dostępu do danych,

 • Zasada odpowiedniej ilości zasobów,
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 • Zasada zobowiązania do zapewnienia odpowiedniej jakości,

 • Zasada poufności statystyk i ochrony danych,

 • Zasada bezstronności i obiektywności,

 • Zasada rzetelnej metodologii,

 • Zasada właściwych procedur statystycznych,

 • Zasada unikania nadmiernego obciążania respondentów,

 • Zasada opłacalności,

 • Zasada przydatności,

 • Zasada dokładności i rzetelności,

 • Zasada terminowości i punktualności,

 • Zasada spójności i porównywalności,

 • Zasada dostępności i przejrzystości.
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NASI INTERESARIUSZE

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

PODMIOTY ZAGRANICZNE 
I MIĘDZYNARODOWE

SEKTOR
PRZEDSIĘBIORSTW

Rząd

NIK

NBP

Ministerstwa

Samorządy

Urzędy Centralne

Sejm

System Statystyki Publicznej

Państwa Członkowskie UE

Eurostat

ONZ

KE

NSI

Jednostki badawcze

Podmioty
Publiczne

Podmioty
Prywatne

Respondenci

Zamawiający dane

Senat
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MEDIA
ŚRODOWISKA

NAUKOWE

PRACOWNICY

SPOŁECZEŃSTWO

Radio

Twórcy mediów internetowych

Prasa
Telewizja

Instytuty naukowo-badawcze

Szkoły

Szkoły wyższe

Eskperci niezależni

Związki zawodowe

Rodziny pracowników

Służba cywilna

Osoby z niepełnosprawnością

Ankieterzy

Użytkownicy danych

Interesanci

Organizacje pozarządowe

Lokalna społeczność

Użytkownicy mediów społecznościowych

NGO's (Fundacje, OPP, Stowarzyszenia)
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IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

Polska statystyka publiczna od początku swojego funkcjonowania za cel stawia 
sobie zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zleconych jej zadań. Stale pa-
miętamy jednak o tym, że żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, by nie można 
było wykonać jej z troską o innych i otoczenie. Idea społecznej odpowiedzialności 
daje pracownikom jednostek służb statystyki publicznej impuls do działań wykra-
czających poza nasze codzienne obowiązki zawodowe. Kierownictwo GUS widząc 
potrzebę społecznego zaangażowania statystyki publicznej w działalność społecz-
nie odpowiedzialną postanowiło utworzyć Wydział Komunikacji Wewnętrznej i CSR 
w Departamencie Edukacji i Komunikacji. Jednym z zadań zespołu jest koordynacja 
i rozwój idei społecznej odpowiedzialności w statystyce publicznej. Dodatkową 
motywacją do powołania wydziału dedykowanego sprawom CSR (ang. Corporate 
Social Responsibility) była również dotychczasowa prospołeczna aktywność części 
pracowników statystyki publicznej.

Działania statystyki publicznej w obszarze CSR są możliwe do realizacji dzięki 
zaangażowaniu pracowników. W GUS, większość komórek organizacyjnych ma 
swoich przedstawicieli/koordynatorów CSR, dzięki którym powstają nowe pomysły, 
a dotychczasowe są ulepszane. Łącznie w statystyce publicznej społeczną odpo-
wiedzialnością zajmuje się ponad 60 koordynatorów w departamentach, urzędach 
statystycznych i innych jednostkach służb statystyki publicznej.

Działania prozdrowotne

Mając na względzie utrzymanie ładu organizacyjnego, staramy się podnosić naszą 
świadomość w zakresie przestrzegania praw człowieka. W tym celu organizujemy 
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spotkania informacyjne o tematyce prozdrowotnej, wspólne wyjazdy integracyjne 
i wycieczki, a także angażujemy pracowników w aktywność sportową.

W zdrowym ciele zdrowy duch – to hasło wyznaje wielu pracowników statystyki, 
angażując się w różne formy aktywności sportowej. Sport po pracy to okazja do nie-
zobowiązujących spotkań i zdrowej rywalizacji. Pozazawodowe spotkania to także 
szansa na integrację zespołu i budowę pozytywnej atmosfery. 

Duża grupa pracowników statystyki publicznej to aktywni fani piłki siatkowej. 
Począwszy od 1990 r. zawodnicy regularnie uczestniczą w międzynarodowych 
zawodach statystyków (EVS), odnosząc przy tym wielokrotnie sukcesy. Obecnie nasi 
siatkarze intensywnie przygotowują się do kolejnego turnieju, który odbędzie się 
w tym roku w Czechach.

W GUS, CIS i urzędach statystycznych działają drużyny piłkarskie, które co roku 
walczą w turnieju o Puchar Prezesa GUS. Organizatorem XIV turnieju, który wpisa-
ny został do kalendarza obchodów 100-lecia GUS w 2018 r. był Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie. W turnieju uczestniczyło 12 zespołów, w tym 3 reprezentujące Eurore-
gion Karpacki. 

Poza dyscyplinami zespołowymi, wśród pracowników statystyki publicznej można 
znaleźć liczne grono fanów indywidualnych aktywności sportowych, np. tenisa 
ziemnego. Na terenie GUS znajduje się otwarty kort tenisowy pokryty czerwoną, 
ceglaną mączką. Gdy warunki atmosferyczne sprzyjają, można do woli ćwiczyć 
swoje umiejętności. Zwieńczeniem treningów jest rozgrywany co roku, przeważnie 
we wrześniu, Turniej Tenisa o Puchar Prezesa GUS. 

Sekcja biegowa GUS założona została w 2017 r. w ramach rozwoju społecznej 
odpowiedzialności w GUS. Ukierunkowana jest na promocję zdrowego trybu życia 
i aktywności fizycznej pracowników statystyki publicznej oraz udział w akcjach 
społecznych w urzędzie i poza nim. Zrzesza ona miłośników biegania pracujących 
w statystyce publicznej, którzy pod szyldem i ze wsparciem GUS biorą udział w róż-
nego rodzaju biegach, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw: charytatywnych 
i prospołecznych. Sekcja liczy ponad 20 osób, jej członkowie odbywają regularne 
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treningi oraz startują z ramienia GUS  w imprezach biegowych takich jak biegi: nie-
podległości, mikołajkowe, pamięci i charytatywne.

Podobne sekcje działają również w Urzędach Statystycznych. W kolejnym roku staty-
stycy zamierzają również bić następne rekordy, liczyć pokonane kilometry, wygrane 
mecze i zdobyte puchary. 

Działania prospołeczne

Tylko w 2018 r. zanotowaliśmy ponad 600 projektów działań i praktyk z zakresu CSR 
zgłoszonych przez jednostki statystyki publicznej. Są to działania charakteryzujące 
się dwoistym podejściem do społecznej odpowiedzialności: postawę do wewnątrz 
– dotyczącą wdrażania CSR wewnątrz instytucji i postawę na zewnątrz, która buduje 
zaangażowanie społeczne i rozwija społeczności lokalne (interesariuszy statystyki 
publicznej). Wśród najczęściej podejmowanych inicjatyw (wewnętrznych i ze-
wnętrznych) znajdują się działania prospołeczne. 

W 2018 r. GUS aktywnie wspierał wiele działań i akcji angażując się społecznie. Do 
najważniejszych inicjatyw należy zaliczyć: 

 • kampanie społeczne nawiązujące do aktualnych problemów społecznych, 

 • akcje „1% podatku dla osób potrzebujących”, 

 • zbiórki nakrętek z napojów na rzecz zakupu wózków inwalidzkich i protez dla 
potrzebujących,

 • ogólnopolską akcję Zaczytani, w trakcie której pracownicy GUS zbierali książki dla 
placówek medycznych, szpitali, hospicjów i domów dziecka w całej Polsce, 

 • wsparcie rzeczowo-finansowe Domów Dziecka, Domów Samotnej Matki, osób 
bezdomnych,

 • wsparcie Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. To impreza 
sportowa dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
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Jednym z wydarzeń wewnętrznych, które angażowało społeczność statystyków 
w 2018 roku był konkurs plastyczno-literacki  „Mój rodzic pracuje w statystyce”. Kon-
kurs został zorganizowany z okazji jubileuszu 100-lecia GUS dla dzieci pracowników 
wszystkich jednostek służb statystyki publicznej. Celem konkursu było umożliwienie 
dzieciom zaprezentowania swojego talentu oraz wyobrażeń dotyczących pracy 
rodziców/opiekunów, miejsca jej wykonywania oraz przedmiotu tej pracy, czyli np. 
danych statystycznych. Spośród 56 prac, które wpłynęły na konkurs, jury nagrodziło 
24 młodych twórców, których prace literackie i plastyczne pokazały, że statystyka 
wcale nie musi być nudna i może zainteresować także młodych odbiorców. Nagro-
dzonych uczestników konkursu wraz z rodzicem/opiekunem zaprosiliśmy do GUS 
na uroczystość, podczas której Prezes GUS dr Dominik Rozkrut wręczył laureatom 
dyplomy i nagrody. Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac.
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MÓJ RODZIC 
PRACUJE W STATYSTYCE

Okładka publikacji 
pokonkursowej 

„Mój rodzic pracuje 
w statystyce”.
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Praca Natalii Strużyńskiej, 
nagrodzona w konkursie 
„Mój rodzic pracuje 
w statystyce” (kategoria 
wiekowa 15–17 lat).
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Praca Wiktorii Paprockiej, 
nagrodzona w konkursie 

„Mój rodzic pracuje 
w statystyce” (kategoria 

wiekowa 11–14 lat). 
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9 lipca 2018 r. miały miejsce wewnętrzne obchody 100-lecia GUS. Główny punkt uro-
czystości - wkopanie kapsuły czasu - zaplanowany na godzinę 14:00, rozpoczął się na 
dziedzińcu GUS od odczytania przez Prezesa GUS dra Dominika Rozkruta oficjalnego 
listu do przyszłych pokoleń pracowników statystyki publicznej. List został umieszczo-
ny w kapsule czasu razem z innymi przedmiotami przekazanymi przez poszczególne 
jednostki. Przekazane do kapsuły artefakty odzwierciedlają charakter pracy poszcze-
gólnych jednostek i komórek. Umieszczone w kapsule przedmioty stanowią również 
zasób wiedzy na temat specyfiki pracy służb statystyki publicznej i są pamiątką 
naszych czasów. Po odczytaniu listu, Prezes GUS złożył życzenia wszystkim zgroma-
dzonym pracownikom. Na zakończenie uroczyści zakopana została kapsuła czasu, 
a wszyscy zebrani pracownicy zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.

Treść pamiątkowej tablicy: 9 lipca 2018 r. pracownicy statystyki publicznej zakopali 
w tym miejscu swoje przesłanie dla przyszłych pokoleń – pamiątki czasów, w któ-
rych żyli, pragnąc, by odkopano je po raz pierwszy za 100 lat.

Zdjęcie pamiątkowe 
z uroczystości wkopania 
kapsuły czasu z okazji 
100-lecia GUS.
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Działania prośrodowiskowe

Decyzje i działania instytucji zawsze mają wpływ na środowisko naturalne. W celu 
ograniczenia niekorzystnego wpływu przyjęliśmy zintegrowane podejście uwzględ-
niające bezpośrednie i pośrednie skutki środowiskowe decyzji oraz działań. W ciągu 
dwóch lat GUS aktywnie wspierał wiele działań i akcji angażując się w działalność 
prośrodowiskową. Do najważniejszych inicjatyw należy zaliczyć:

 • kampania społeczna Dzień Bez Samochodu;

 • selektywne zbiórki odpadów;

 • spotkanie dla pracowników w GUS dotyczące środków transportu przyjaznych 
środowisku z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;

 • stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych poprzez obowiązek stoso-
wania klauzul środowiskowych oraz pozostałych elementów zamówień zrówno-
ważonych;

 • zbiórki dla zwierząt w schroniskach;

 • elektroniczny system zarządzania dokumentami w urzędzie (eBiuro).

Podejście CSR-D

CSR-D (ang. corporate social responsibility and  disability) uwzględnia w swoich 
standardach problematykę niepełnosprawności. Zgodnie z ideą społecznej odpo-
wiedzialności, społeczne podejście do niepełnosprawności promuje podmiotowość 
i potencjał osoby z niepełnosprawnościami.

Ponadto odwołuje się do zasady równego traktowania, polegającej na zapewnianiu 
równych praw, ale i egzekwowaniu obowiązków dzięki zapewnieniu tych praw. Za 
najważniejszy cel na najbliższe lata statystyka publiczna postawiła sobie zaangażo-
wanie w działania związane z ogólnie pojętą tematyką niepełnosprawności. 
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Spotkanie informacyjne 
„Statystyka bez barier” 
dla dzieci z Zespołem 
Downa.
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W ramach 6 edycji 
Warszawskiego Festiwalu 

Kultury bez barier 
osoby zainteresowane 
statystyką odwiedziły 

Centralne Informatorium 
Statystyczne w GUS. 
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Do najważniejszych podjętych inicjatyw należy zaliczyć:

 • cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami 
i wsparcie Przeglądu Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”;

 • wydanie ulotki informacyjnej „Prawa i przywileje osób z niepełnosprawnością 
w GUS”;

 • szkolenie „Otwarty pracodawca - jak skutecznie zarządzać niepełnosprawnością 
w miejscu pracy”;

 • otwarte spotkanie „Statystyka bez barier” w ramach Warszawskiego Festiwalu 
Kultury Bez Barier w GUS;

 • kiermasze świąteczne z rękodziełem wykonanym przez dzieci i młodzież z różny-
mi stopniami niepełnosprawności.

Sieć wewnętrzna statystyki publicznej

Głównym narzędziem wykorzystywanym w rozwoju komunikacji wewnętrznej 
i działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością jednostek jest Portal Korpo-
racyjny, który dostępny jest dla wszystkich pracowników jednostek służb statystyki 
publicznej.

Na witrynie poświęconej CSR dostępne są informacje i wytyczne o idei CSR, reali-
zowane działania i repozytorium pomysłów stanowiące wewnętrzną bazę dobrych 
praktyk jednostek służb statystyki publicznej.

 W repozytorium zbierane i udostępniane są opisy interesujących działań praktyko-
wanych zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności. Celem uruchomienia tej pod-
strony było skupienie w jednym miejscu najbardziej oryginalnych i innowacyjnych 
działań, jakich podejmują się jednostki statystyki publicznej. Dzieląc się pomysłami, 
przyczyniamy się do doskonalenia podejmowanych praktyk oraz inspirujemy się na-
wzajem. Swoją działalność na polu CSR propagujemy również głównie przez konta 
w mediach społecznościowych oraz na portalu informacyjnym GUS.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYRESORTOWA

„Grupa robocza ds. odpo-
wiedzialnej administracji, 
działająca od 2018 r. przy 
Zespole ds. Zrównoważo-
nego Rozwoju i CSR Mini-
sterstwa Inwestycji i Roz-
woju, stanowi platformę 
współpracy, w ramach 
której przygotowujemy 
katalog dobrych praktyk 
i rekomendacji dla 
administracji publicznej, 
jak skutecznie rozwijać 
praktyki społecznej odpo-
wiedzialności w urzędzie”

ANNA SIEJDA 
Dyrektor Biura Ministra 
w Ministerstwie Inwesty-
cji i Rozwoju

Od lipca 2018 r. koordynatorzy CSR w DK są przedstawicielami GUS w Zespole do 
spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 
przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Przedstawiciel GUS koordynuje prace grupy ro-
boczej do spraw społecznej odpowiedzialności administracji, w tym zespołów zada-
niowych ds. opracowania Krajowego Planu Działań na rzecz rozwoju CSR w Polsce, 
ds. przewodnika CSR dla administracji oraz ds. platformy wymiany dobrych praktyk 
w administracji. Jesteśmy także uczestnikiem projektu „Administracja centralna na 
rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”. 
Projekt ten realizuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (PSONI) w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego 
oraz Polskim Związkiem Głuchych, pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Współpracujemy także z NGO’s oraz organizacjami pożytku 
publicznego (OPP)

Dyskurs dotyczący ideii społecznej odpowiedzialności od lat jest jednym z tematów 
akademickich konferencji naukowych i sympozjów. Jednak dopiero od niedawna 
tematyka ta łączona jest także z administracją publiczną. Dzięki debatom aka-
demickim na temat zasadności aplikacji CSR na grunt administracji, możliwy jest 
rozwój tego podejścia w statystyce publicznej. W 2018 r. na konferencji w Szczeci-
nie Prezes GUS dr Dominik Rozkrut wygłosił referat pt. „Odpowiedzialność społecz-
na administracji publicznej – przykład implementacji CSR w służbach statystyki 
publicznej”. Konferencja naukowa „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspek-
tywa zarządzania i ekonomii”, została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezes GUS objął konferencję 
patronatem honorowym oraz wygłosił referat w panelu tematycznym dotyczącym 
społecznej odpowiedzialności jednostek administracji publicznej. W październiku 
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Spotkanie „Statystyka bez 
barier” w ramach 6.edycji 
Warszawskiego Festiwalu 

Kultury Bez Barier 
w Centralnej Bibliotece 

Statystycznej GUS.  
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2018 r., podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Społeczna odpowie-
dzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna” zorganizowanej przez 
Katedrę Nauk o Administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszo-
wie oraz ZUS Oddział w Rzeszowie, dyskutowano na temat tego, czym jest w prak-
tyce CSR. W konferencji wzięli udział przedstawiciele GUS i Urzędu Statystycznego 
w Rzeszowie. 

3 lipca 2018 r. GUS po raz trzeci zorganizował akcję krwiodawstwa we współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Warszawie. 
Zebraliśmy blisko 10 litrów krwi! Z 40. chętnych osób krew oddało 22. W tym roku 
do akcji zaprosiliśmy także Urząd Statystyczny w Warszawie oraz sąsiednie instytu-
cje, tj.: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Bibliotekę Narodową, Ośrodek 
Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego. 

Obsługa ambulansu podziękowała nam serdecznie za wielkie chęci i duże zaintere-
sowanie. Po raz trzeci pokazaliśmy, że potrafimy pomagać innym i statystykę mamy 
we krwi!

Za organizację akcji krwiodawstwa i wspieranie prospołecznej idei honorowego od-
dawania krwi, a co za tym idzie pomoc w ratowaniu ludzkiego życia, Główny Urząd 
Statystyczny otrzymał od Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi.
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Światowy Dzień 
Krwiodawstwa w GUS. 
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ROLA STATYSTYKI PUBLICZNEJ 
W MONITOROWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Główny Urząd Statystyczny monitoruje realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 
Agendy 2030 w Polsce za pomocą platformy SDG (https://sdg.stat.gov.pl/). Prezen-
tuje ona dwa zestawy danych dla Polski:

 • dla wskaźników monitorujących cele globalne (opracowane przez ONZ),

 • dla wskaźników monitorujących priorytety krajowe.

Platforma SDG jest publicznie dostępna i gromadzi informacje na temat zrówno-
ważonego rozwoju. Oprócz wyjaśnienia istoty zrównoważonego rozwoju jej celem 
jest systematyczne udostępnianie danych dla wskaźników SDG. Analizę informacji 
ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów, jak również obszer-
ny zbiór metadanych.

Działania CSR w GUS zakwalifikowane zostały do obszarów Normy ISO 26000 oraz  
realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ustanowione przez ONZ w 2015 r. 
i wpisane do Strategii na rzecz  odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020, przyjętej 
uchwałą Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r. (M.P. 2017 r., poz. 260).

Od lipca 2018 r., w Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju, przedstawi-
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ciel GUS koordynuje prace grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności 
administracji, w tym zespołów zadaniowych ds. przewodnika CSR dla administracji, 
oraz ds. platformy wymiany dobrych praktyk w administracji.

Ponadto od 9 do 10 listopada 2018 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, 
zorganizowany został Hackathon SDG trwający nieprzerwanie przez 27 godzin, któ-
rego jednym z głównych celów było propagowanie idei zrównoważonego rozwoju 
(SDGs), a uczestnicy stanęli przed wyzwaniem przygotowania prototypu interak-
tywnej aplikacji webowej.„Jakie są cele zrów-

noważonego rozwoju 
i dlaczego są takie 

ważne? Co wspólnego 
ma z nimi statystyka? 

Odpowiedzi na te pytania 
zamieściliśmy w krajowej 

platformie raportującej 
SDG (Sustainable Deve-

lopment Goals). W bazie 
znajdują się również 

dane dla wskaźników 
monitorujących SDG. 

Platforma powstała 
z myślą o odbiorcach 

poszukujących informacji 
na temat zrównoważone-
go rozwoju – tych, którzy 

chcą się dowiedzieć ,na 
czym polega ta kon-

cepcja oraz ekspertach, 
którzy wykorzystują dane 

statystyczne do oceny 
stanu realizacji celów.”

RENATA BIELAK 
Dyrektor Departamentu 

Opracowań Statystycz-
nych GUS
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INDYWIDUALNY COMMITMENT GUS

27 czerwca 2018 r. Główny Urząd Statystyczny podpisał zobowiązanie do działań 
na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (Commitment 
GUS), dołączając do grona sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs 
(Sustainable Development Goals) w Polsce. 

W ramach SDGs statystyka publiczna realizuje cele ukierunkowane na osoby 
z niepełnosprawnościami. Tytuł inicjatywy to „Statystyka bez barier, bo liczą się 
wszyscy”. 

Głównym celem realizowanym w ramach SDGs, w który wpisuje się inicjatywa jed-
nostek służb statystyki publicznej jest Cel 8 Agendy 2030:

„Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produk-
tywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi”.

Jednostki służb statystyki publicznej są zaangażowane w ideę CSR-D (ang. Corpo-
rateSocial Responsibility and Disability), która uwzględnia w swoich standardach 
problematykę niepełnosprawności.

Inicjatywa ma pośredni wpływ na następujące cele Agendy 2030:

 • koniec z ubóstwem,

 • dobra jakość edukacji,

 • mniej nierówności.
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Celem inicjatywy służb statystyki publicznej jest realizacja projektów zmierzających 
do propagowania wiedzy o zmianach zachodzących na rynku pracy, zarządzaniu 
wiekiem i różnorodnością w miejscu pracy, pomocy w organizacji miejsca pracy dla 
osób o specjalnych potrzebach i osób z niepełnosprawnościami.

W związku z tym podejmowane są liczne działania ukierunkowane na osoby z nie-
pełnosprawnościami i tematykę niepełnosprawności. W jednostkach służb statysty-
ki publicznej organizowane są cykliczne akcje dobroczynne, zbiórki charytatywne 
i spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży z różnymi stopniami niepełnospraw-
ności. Ponadto podejmowane są działania ukierunkowane na pozyskiwanie i edu-
kowanie w zakresie praw i przywilejów pracowników z niepełnosprawnościami. 
Dodatkowo jednostki służb statystyki publicznej promowane są jako pracodawcy 
równych szans na rynku pracy.

Kiermasz wielkanocny 
w GUS z artykułami 
wiosennymi, które 
zostały wykonane przez 
dzieci i młodzież o 
różnym stopniu i rodzaju 
niepełnosprawności.
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CSR-D W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

Beneficjentem działań służb statystyki publicznej są wszystkie osoby z niepełno-
sprawnościami oraz organizacje i instytucje, które działają na rzecz lub we współpra-
cy z osobami z niepełnosprawnościami.

 
SDGs

CSR

CSR-D

Służby statystyki publicznej zobowiązały się do priorytetowego traktowania trzech 
głównych filarów działań:

1. Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w statystyce publicznej,

2. Zwiększenie zasobu informacji i publikacji statystycznych dotyczących niepełno-
sprawności,

3. Działalność charytatywna statystyki publicznej skierowana do osób z niepełno-
sprawnościami.
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Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w statystyce pu-
blicznej

W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w GUS, w procesie 
rekrutacji wdrożona została nowa forma składania aplikacji, tj. formularz umożli-
wiający złożenie kompletnej oferty z poziomu strony BIP GUS, bez konieczności 
posiadania profilu e-puap, skrzynki mailowej, przychodzenia do GUS czy wysyłania 
dokumentów w formie papierowej. Dążymy do nawiązywania nowych kontaktów 
i rozwijania dotychczasowej współpracy z niepublicznymi instytucjami, fundacjami 
działającymi na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Kontynuowane 
są działania mające na celu zachęcanie pracowników GUS, aby ujawniali swoją nie-
pełnosprawność i korzystali z pełni przysługujących im praw. W tym celu wydawana 
jest ulotka o „Prawach i przywilejach osób z niepełnosprawnością w GUS”. 

Zwiększenie zasobu informacji i publikacji statystycznych dotyczących niepeł-
nosprawności

W 2018 r. dr Dominik Rozkrut Prezes GUS, powołał zarządzeniem wewnętrznym Ze-
spół do spraw statystyki niepełnosprawności. Celem działania Zespołu jest wsparcie 
rozwoju statystyki niepełnosprawności. Do zadań Zespołu należy: analiza istnie-
jących definicji w obszarze statystyki niepełnosprawności; identyfikacja zasobów 
informacyjnych statystyki publicznej w obszarze statystyki niepełnosprawności; 
identyfikacja administracyjnych źródeł danych w obszarze statystyki niepełno-
sprawności; opracowanie kierunków rozwoju działań zmierzających do pozyskania 
zasobów informacyjnych dla potrzeb prowadzenia przez statystykę publiczną 
badań dotyczących statystyki niepełnosprawności.

Wśród publikacji statystycznych dotyczących niepełnosprawności należy wymienić:

 • Duży Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2017, 

 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018,

 • Biuletyn statystyczny.
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Działalność charytatywna statystyki publicznej skierowana do osób z niepeł-
nosprawnościami

Wśród ważniejszych działań, które odbyły się w 2018 r. w GUS, należy wymienić spo-
tkanie informacyjne „Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy” dla osób z zespołem 
Downa w ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa (21 marca). To świę-
to ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu 
Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Na spotkaniu obecni byli uczniowie Oddziału Gimnazjalnego przy 
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 w Warszawie oraz uczniowie z Zespołu Szkół 
Specjalnych 85 w Warszawie. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele i opiekunowie. 
Naszych gości przywitała pani dr Grażyna Marciniak Wiceprezes GUS, a głównym 
punktem spotkania były zajęcia mające na celu przybliżenie grupie specyfiki pracy 
w statystyce publicznej. Dzieci przy pomocy przygotowanych specjalnie dla nich 
materiałów edukacyjnych, miały szanse odpowiedzieć na pytania o cechy zewnętrz-
ne, hobby, zajęcia domowe, ulubione owoce i kolory, i stworzyć statystyczny obraz 
uczestnika spotkania.

Uczestnicy spotkania 
i przedstawiciele GUS 

w roli edukatorów 
statystycznych.
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W październiku 2018 r. w GUS odbyło się spotkanie skierowane do wszystkich osób 
zainteresowanych tematyką statystyki publicznej. Wydarzenie odbyło się pierwszy 
raz w naszym urzędzie w ramach 6. edycji Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez 
Barier. Zorganizowane zostało przez Departament Edukacji i Komunikacji przy 
aktywnej współpracy i wsparciu pracowników Centralnej Biblioteki Statystycznej 
oraz Biura Organizacji i Kadr. Podczas spotkania naszym gościom zapewniliśmy 
tłumaczenie symultaniczne prezentowanych treści na język migowy oraz wsparcie 
dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Uczestnicy spotkania:

 • zwiedzili Centralną Bibliotekę Statystyczną i zapoznali się z jej zbiorami oraz 
poznali historię statystyki publicznej w Polsce;

 • odwiedzili Centralne Informatorium Statystyczne oraz dowiedzieli się, gdzie i jak 
znaleźć dane statystyczne;

 • dowiedzieli się, czym zajmuje się GUS jako pracodawca równych szans.

Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier jest wydarzeniem integrującym polskie 
społeczeństwo i uwrażliwiającym na potrzeby osób wykluczanych, jest otwarty na 
każdego bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub jej brak, sytuację 
rodzinną, możliwości ekonomiczne, miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek i płeć.

Wzorem lat ubiegłych, GUS również w tym roku wspierał Przegląd Dziecięcych Pre-
zentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”, wydarzenie organizowane przez Przed-
szkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie. „Kwiaty Integracji” to 
coroczne przeglądy występów artystycznych, w których biorą udział dzieci z niepeł-
nosprawnościami przy wsparciu zdrowych rówieśników z warszawskich przedszkoli 
integracyjnych. Poprzez występy i zabawę nauczyciele pokazują społeczeństwu, jak 
wyrównywać szanse dzieci z niepełnosprawnościami i przygotowywać do dorosłe-
go życia. Jednocześnie uczą zdrowe dzieci zrozumienia wobec rówieśników oraz 
uświadamiają im potrzebę wsparcia, którego potrzebują dzieci nie w pełni sprawne.

„Przystąpienie GUS 
w 2018 r. do organizacji 

Warszawskiego Festi-
walu Kultury bez barier 
pokazującego dostęp-

ność instytucji dla osób 
niepełnosprawnych i wy-

kluczanych jest godne 
najwyższego uznania.”

BOŻENA ŁAZOWSKA 
Dyrektor Centralnej 

Biblioteki Statystycznej
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STRUKTURA CSR W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

Służby statystyki publicznej to wszyscy pracownicy, którzy są zatrudnieni w różnych 
jednostkach statystyki publicznej, czyli blisko 6 tysięcy osób rozsianych po całej 
Polsce.

Na ich czele stoi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

Główny Urząd Statystyczny ma swą siedzibę w Warszawie przy al. Niepodległości 
208.

Poza tym w każdym województwie znajduje się Urząd Statystyczny z oddziałami 
terenowymi.

Dodatkowo w realizacji zadań Prezes GUS wspierany jest przez:

 • Centrum Informatyki Statystycznej (CIS);

 • Zakład Wydawnictw Statystycznych (ZWS);

 • Centralną Bibliotekę Statystyczną (CBS) im. Stefana Szulca; 

 • Centrum Badań i Edukacji Statystycznej (CBiES).

Struktura organizacyjna GUS została określona Statutem, a szczegółowy podział 
zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi normuje Regulamin organizacyjny.
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W każdej jednostce znajdują się osoby zajmujące się działaniami społecznie odpo-
wiedzialnymi, co tworzy sieć koordynatorów CSR w statystyce publicznej. 

GUS
Wydział Komunika-

cji Wewnętrznej 
i CSR

16 Urzędów
Statystycznych

(29 osób)

Komórki GUS
(20 osób)

CIS
(2 osoby)

CBS
(2 osoby)

CBiES
(1 osoba)

ZWS
(1 osoba)
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RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
STATYSTYKI PUBLICZNEJ

ORGANIZACJA

Prawa człowieka
Zaangażowanie

społeczne i rózwój
społeczności

lokalnej

Zagadnienia
konsumenckie

Uczciwe praktyki
operacyjne Środowisko

Praktyki z zakresu
pracy
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Przygotowanie raportu wynikło z potrzeby usystematyzowania informacji o spo-
łecznej działalności statystyki publicznej w jednym dokumencie. Podczas tworzenia 
raportu, zdecydowaliśmy by wybrane przez nas działania zrealizowane w 2018 r. przez 
służby statystyki publicznej zaprezentowane zostały zgodnie z wypracowanymi nor-
mami i standardami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności:

 • Norma ISO 26 000;

 • Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI); 

7 obszarów Normy ISO 26 000 scaliliśmy w 4 główne kierunki działania istotne z per-
spektywy społecznej odpowiedzialności w statystyce publicznej.

ŁAD
ORGANIZACYJNY

OTOCZENIE

ŚRODOWISKO PRACOWNICY



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej  2018

45

Ponadto wskazaliśmy, które działania i w jaki sposób przyczyniają się do realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Uważamy, że ten sposób pozwoli na przejrzystą i czytelną formę zaprezentowania 
naszych działań.
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ISO 26000

PRAWA
CZŁOWIEKA

ZAGADNIENIA
KONSUMENCKIE

PRAKTYKI
Z ZAKRESU PRACY

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE I ROZWÓJ

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ŁAD
ORGANIZACYJNY

UCZCIWE
PRAKTYKI OPERACYJNE

ŚRODOWISKO

Spotkanie dla mężczyzn „Mam haka na raka”

Spotkanie o chorobach układu krążenia

Międzyresortowa debata na temat cukrzycy

Administracja centralna na rzecz Konwencji
o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania

Włączanie klauzul społecznych
oraz środowiskowych do procedur zamówień publicznych

Wdrożenie RODO

Ankieta dotycząca
problematyki dyskryminacji i mobbingu

Pokój wypoczynku

Wewnętrzny „Projekt działań w celu zwiększenia
zatrudnienia w GUS osób z niepełnosprawnościami”

Zrównoważone zamówienia publiczne

Wolontariat pracowników w schroniskach dla zwierząt

eBiuroSpotkanie w ramach Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier

Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy

Udział Sekcji Biegowej GUS w inicjatywach charytatywnych

Zarządzenie wewnętrzne nr 45 
Prezesa GUS z dnia 26.10.2018 w sprawie

powołania Zespołu do spraw statystyki niepełnosprawności

Przedstawiciele GUS
w Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju

i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

GUS przystąpił do
Partnerstwa na rzecz realizacji SDG’s

Klauzule w przetargach dostępne dla osób niedowidzących

GUS był jednym z Patronów
Honorowych Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu

Szkolenie dotyczące etyki

Wybrane działania
GUS w 2018 r.
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Urząd Statystyczny w Białymstoku
Chronimy dane osobowe naszych klientów i pracowników

Urząd Statystyczny w Łodzi
Edukacja młodzieży niedowidzącej

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Wypracowanie oraz wdrożenie w Urzędzie
elementów programu Równowaga-Praca-Życie
(Work-life balance)

Urząd Statystyczny w Warszawie
Zakup alarmów osobistych dla ankieterów,
w ramach poprawy ich bezpieczeństwa

Urząd Statystyczny w Kielcach
Coroczna integracja pracowników

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Technologiczne rozwiązania pozwalające zmniejszyć zużycie  wody oraz energii

Urząd Statystyczny w Lublinie
Sadzenie drzew z okazji Dnia Drzewa

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Zbiórka aluminium

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Czat z Dyrektorem

Urząd Statystyczny w Kielcach
Badanie satysfakcji i zadowolenia z pracy w Urzędzie

Urząd Statystyczny w Katowicach
Cyberbezpieczeństwo - „Bezpieczeństwo teleinformatyczne pracowników biurowych”

Urząd Statystyczny w Opolu
Etyka i zagrożenia korupcyjne w Urzędzie

Urząd Statystyczny w Warszawie
Zakup tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych,
 z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Spotkanie dotyczące kondycji psychicznej

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Światowy Dzień Zdrowia w Urzędzie

Urząd Statystyczny w Olsztynie
Aktywność sportowa pracowników:

 karty na zajęcia sportowo-rekreacyjne

 Urząd Statystyczny w Krakowie
Podziel się plecakiem

Urząd Statystyczny w Poznaniu
„Czary mary okulary” zbiórka okularów dla Afryki

Urząd Statystyczny w Opolu
Zawarcie Porozumienia Partnerskiego

ISO 26000

Wybrane działania
jednostek w 2018 r.

PRAWA
CZŁOWIEKA

UCZCIWE
PRAKTYKI OPERACYJNE

ŁAD
ORGANIZACYJNY
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SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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PRAKTYKI
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ZAGADNIENIA
KONSUMENCKIE
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I. OBSZAR – ŁAD ORGANIZACYJNY

Ład organizacyjny to system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decy-
zje, zmierzające do realizacji jej celów. Dobre praktyki z tego obszaru dotyczą popra-
wy efektywności zarządzania organizacją z uwzględnieniem interesu społecznego, 
poszanowania interesariuszy oraz zasad etycznych.

Ład organizacyjny jest najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym organizacji 
wzięcie odpowiedzialności za wpływ jaki jej decyzje i działania mają na otoczenie.
Wszystkie jednostki statystyki publicznej dążą do ładu organizacyjnego, który jest 
środkiem zwiększającym ich zdolności do postępowania w sposób społecznie od-
powiedzialny w odniesieniu do pozostałych kluczowych obszarów.

Działania w tym obszarze dotyczą m.in.:

 • Raportowania,

 • Zarządzania,

 • Etyki,

 • Dialogu z interesariuszami.

50
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GUS przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji SDG’s 

27 czerwca 2018 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w czasie 
inauguracji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, które stanowi platformę 
do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy po-
między przedstawicielami różnych środowisk na rzecz realizacji Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) w Polsce. W ramach 
wydarzenia kolejne podmioty, w tym Główny Urząd Statystyczny, dołączyły do Part-
nerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas spotkania 
Dyrektor Gabinetu Prezesa GUS p. Katarzyna Cichońska podpisała w imieniu Prezesa 
GUS zobowiązanie do działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(Commitment GUS).

Przedstawiciele GUS w Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecz-
nej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Przedstawiciel GUS koordynuje prace grupy roboczej do spraw społecznej odpo-
wiedzialności administracji. W tym zespołów zadaniowych ds. przewodnika CSR dla 
administracji, oraz ds. platformy wymiany dobrych praktyk w administracji.

Zarządzenie wewnętrzne nr 45 Prezesa GUS z dnia 26.10.2018 w sprawie po-
wołania Zespołu do spraw statystyki niepełnosprawności

Celem działania Zespołu jest wsparcie rozwoju statystyki niepełnosprawności. Do 
zadań Zespołu należy: analiza istniejących definicji w obszarze statystyki niepełno-
sprawności, identyfikacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej w obszarze 
statystyki niepełnosprawności, identyfikacja administracyjnych źródeł danych w ob-
szarze statystyki niepełnosprawności oraz opracowanie kierunków rozwoju działań 
zmierzających do pozyskania zasobów informacyjnych dla potrzeb prowadzenia 
przez statystykę publiczną badań dotyczących statystyki niepełnosprawności.
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URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Do dobrych praktyk zaliczyć należy opublikowanie na stronie intranetowej Urzędu 
podstawowych zasad kontaktu z osobami z niepełnosprawnością oraz praktyczne-
go poradnika wydanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

Czat z Dyrektorem Urzędu

W ramach rozwoju komunikacji wewnętrznej w Urzędzie każdy z pracowników 
mógł anonimowo zadać pytanie na interesujący go temat, podłączając się do czatu 
poprzez link. Wszystkie wiadomości wraz z odpowiedziami na pytania oraz te, które 
zostały bez odpowiedzi z powodu przekroczenia limitu czasu, dostępne były jako 
historia konwersacji.

„Organizując czat z Dyrektorem w ramach działań CSR nie spodziewaliśmy się, że będzie się cieszył takim 
powodzeniem. Okazało się, że to znakomity sposób komunikacji, umożliwiający bezpośredni dialog między 
pracownikami a Dyrektorem. Na pewno stanie się on dobrą praktyką w naszym urzędzie.” 

ALEKSANDRA SARNOWSKA  
Zespół ds. CSR US w Gdańsku

URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH

Badanie satysfakcji i zadowolenia z pracy w Urzędzie

Najcenniejszym zasobem każdej organizacji jest pracownik – pracownik zadowo-
lony z pracy, która jest dla niego nie tylko źródłem dochodu, ale również źródłem 
zadowolenia z aktywności zawodowej. Praca w satysfakcjonującej i przyjaznej 
atmosferze to wysoka motywacja i zaangażowanie. Dlatego w Urzędzie Statystycz-
nym w Kielcach przeprowadzone zostało anonimowe badanie dotyczące zadowole-
nia i satysfakcji z pracy w urzędzie.
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II. OBSZAR – PRAWA CZŁOWIEKA

Prawa człowieka to fundamentalne prawa wszystkich ludzi. Istnieją dwie szerokie 
kategorie praw człowieka. Pierwsza kategoria dotyczy praw obywatelskich oraz 
politycznych i obejmuje takie prawa, jak prawo do życia i wolności, równego trakto-
wania w obliczu prawa oraz swobody wypowiedzi. Druga kategoria dotyczy praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych i obejmuje takie prawa, jak: prawo do 
pracy, prawo do wyżywienia, prawo do możliwie najwyższych standardów w zakre-
sie zdrowia, prawo do edukacji oraz prawo do bezpieczeństwa socjalnego.

Dobre praktyki realizowane w tym obszarze wynikają m.in. z potrzeby przeciwdzia-
łania dyskryminacji czy wzmacniania ochrony praw pracowniczych.

Działania w tym obszarze dotyczą m.in.:

 • Kobiet w miejscu pracy,

 • Profilaktyki zdrowotnej,

 • Różnorodności,

 • Polityk i procedur,

 • Edukacji.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Międzyresortowa debata na temat cukrzycy

GUS aktywnie włączył się w walkę z cukrzycą. Regularnie publikujemy infografiki 
dotyczące skali zjawiska oraz organizujemy spotkania z edukatorami diabetologicz-
nymi. W ramach akcji „Ścigamy się z cukrzycą w GUS” przeprowadziliśmy bezpłatne 
badania poziomu cukru we krwi dla pracowników. Przedstawiciel GUS uczestniczył 
w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pt.: Razem ścigamy się z cukrzy-
cą – rola rodziny i państwa w zapobieganiu pandemii cukrzycy. Międzyresortowa 
debata na temat cukrzycy, dotyczyła jej powikłań oraz kroków, jakie powinniśmy 
podjąć, aby zapobiegać kolejnym zachorowaniom.

Spotkanie o chorobach układu krążenia

Podczas spotkania dla pracowników eksperci z Instytutu Kardiologii im. Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego omówili czynniki ryzyka oraz objawy 
powikłań sercowo-naczyniowych, zasady profilaktyki chorób układu krążenia oraz 
wskazówki dotyczące podejmowania aktywności fizycznej. Druga część spotkania 
poświęcona była roli diety w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Temat 
wzbudził bardzo duże zainteresowanie.

Badanie poziomu cukru 
we krwi zorganizowane 
w GUS w ramach 
profilaktyki zdrowotnej. 



Raport Społecznej Odpowiedzialności Statystyki Publicznej  2018

55

Spotkanie dla mężczyzn „Mam haka na raka”

Po raz pierwszy w GUS zorganizowane zostało spotkanie wyłącznie w męskim 
gronie, dla mężczyzn – pracowników służb statystyki publicznej, które dotyczyło 
profilaktyki raka prostaty. Spotkanie poprowadzili lekarze specjaliści z Centrum 
Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Spotkanie dotyczyło 
profilaktyki, sposobów wykrycia nowotworu prostaty oraz współczesnych metod 
leczenia.

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

Spotkanie na temat kondycji psychicznej

W ramach projektu „Ocena kondycji psychicznej”, skierowanego do grup zawodo-
wych wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, 
wypalenie zawodowe, lęki, depresję, problemy ze snem i uzależnienia, czyli m.in. 
do pracowników administracji, w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie odbyły się 
dwudniowe wykłady dla zatrudnionych tam osób. Podczas spotkań poruszane były 
tematy stresu i depresji oraz wypalenia zawodowego i zaburzeń snu.

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

Światowy Dzień Zdrowia w Urzędzie 

W przededniu Światowego Dnia Zdrowia, w Urzędzie Statystycznym w Zielonej 
Górze zorganizowane zostało wydarzenie mające na celu promocję i popularyzację 
zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego trybu życia. W pierwszej części spotkania 
pracownicy mogli wysłuchać interesujących prelekcji. Przygotowane zostały rów-
nież stoiska zdrowia: dotyczące wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwo-
jowi cukrzycy, z badaniami poziomu cukru we krwi, tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu i ciśnienia tętniczego, a także z instruktażem z pierwszej pomocy przed-
medycznej. Stoisko informacyjne zorganizował Departament Ochrony Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Pracownicy mogli uzyskać 
informacje o programach prozdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych 
oraz cukrzycy.
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Pracownicy GUS 
wspierający 
międzynarodową 
kampanię społeczną 
„Movember” zwiększającą 
świadomość społeczną 
na temat problemów 
zdrowotnych mężczyzn. 
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„Działania CSR spotkały się z dużym uznaniem i zaangażowaniem pracowników, w szczególności dotyczyło 
to akcji charytatywnych, działalności integracyjno-kulturalnej dla pracowników i ich rodzin, programów 

prozdrowotnych oraz wydarzeń sportowych. Takie działania tworzą lepszą atmosferę w pracy, budują kulturę 
organizacyjną oraz integrują pracowników.”

EWA BORZYMOWSKA, MAŁGORZATA SZYLDEROWICZ, MAGDALENA KARWALAJTYS-GALEK
koordynatorki CSR w US w Zielonej Górze

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE

Aktywność sportowa pracowników: karty na zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dla pracowników administracji, którzy najczęściej mają siedzący tryb pracy, bardzo 
ważna jest aktywność sportowa. Wiedzą o tym pracownicy Urzędu Statystycznego 
w Olsztynie, którzy korzystają z dofinansowania do kart na zajęcia sportowo-re-
kreacyjne (basen, siłownia, fitness, joga, squash, lodowisko, taniec). Dodatkowo 
pracownicy mają możliwość zamówienia kart dla członków rodziny.
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III. OBSZAR – PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY

Praktyki organizacji z zakresu pracy obejmują wszystkie polityki i praktyki związane 
z pracą wykonywaną przez organizację, w jej obrębie lub w imieniu organizacji, 
łącznie z pracą zlecaną podwykonawcom. Praktyki z zakresu pracy wykraczają poza 
relację organizacji z jej bezpośrednimi pracownikami lub obowiązki organizacji 
w związku z miejscem pracy, które posiada lub które bezpośrednio kontroluje.

Działania w tym obszarze dotyczą m.in.:

 • Bezpieczeństwa w miejscu pracy,

 • Dialogu z pracownikami,

 • Integracji pracowników,

 • Wsparcia pracujących rodziców,

 • Partycypacji pracowniczej,

 • Rekrutacji i adaptacji,

 • Szkoleń i rozwoju,

 • Zaangażowania pracowników,

 • Work-life balance.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Ankieta dotycząca problematyki dyskryminacji i mobbingu

W celu nawiązania dialogu z pracownikami, w GUS została przygotowana ankieta 
dotycząca problematyki dyskryminacji i mobbingu w jednostkach służb statysty-
ki publicznej. Celem ankiety było uzyskanie informacji o zakresie świadomości 
pracowników na temat dyskryminacji i mobbingu, które pozwolą na zaplanowanie 
ewentualnych działań edukacyjnych na temat tych zjawisk. Ankieta była anonimo-
wa i dobrowolna.

Pokój wypoczynku

Ważnym elementem wsparcia rodziców pracujących w GUS jest zapewnienie pra-
cownikom odpowiednich warunków socjalnych i higieniczno-sanitarnych, w tym 
urządzenie pokoju wypoczynku dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Osoba, 
która chce skorzystać z pomieszczenia, zgłasza się do pracowników ochrony, którzy 
wydadzą jej klucz i wskażą lokalizację pomieszczenia. Pomieszczenie dostępne jest 
w godzinach pracy.

Wewnętrzny „Projekt działań w celu zwiększenia zatrudnienia w GUS osób 
z niepełnosprawnościami”

W ramach projektu został opracowany folder informacyjny „Prawa i przywileje osób 
z niepełnosprawnością w GUS” przeznaczony dla obecnych i przyszłych pracowni-
ków GUS. Folder został udostępniony w sieci wewnętrznej statystyki publicznej, na 
Portalu Informacyjnym GUS i w BIP GUS. Ponadto zrealizowane zostały szkolenia 
„Otwarty pracodawca – jak skutecznie zarządzać niepełnosprawnością w miejscu 
pracy” skierowane do pracowników statystyki publicznej.
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URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Wypracowanie oraz wdrożenie w Urzędzie elementów programu  
Równowaga-Praca-Życie (Work-life balance)

Urząd Statystyczny w Białymstoku uczestniczył w projekcie „Programy Równowaga 
Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudniania i aktywizacji zawodowej mło-
dych rodziców”. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie w Urzędzie PRP-Ż. Na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że na niektórych stanowiskach 
pracy w Urzędzie możliwe jest wykonywanie pracy w formie telepracy. Wprowadzone 
zostały rozwiązania prawne, które umożliwiają pracownikom wykonywanie pracy 
w tej formie. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie pracownikom łączenia pracy 
z życiem pozazawodowym, w tym rodzinnym. W skład Zespołu ds. wdrożenia PRP-Ż 
wchodzą m.in. przedstawiciel związków zawodowych oraz opiekun dziecka do lat 3.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

Zakup alarmów osobistych dla ankieterów, w ramach poprawy ich bezpieczeństwa

Praca ankietera wiąże się niekiedy z niebezpiecznymi sytuacjami. W postępowaniu 
przetargowym na dostawę artykułów na potrzeby badania „Budżety gospodarstw 
domowych” Urząd Statystyczny w Warszawie zakupił alarmy osobiste dla ankieterów. 
Urządzenia zakupione zostały w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowni-
ków, szczególnie w sytuacjach zagrożenia napadem lub atakiem zwierzęcia.

URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH

Coroczna integracja pracowników

W celu rozwoju zaangażowania pracowniczego i budowania pozytywnych relacji 
w zespole, Urząd Statystyczny w Kielcach raz do roku organizuje spotkanie integra-
cyjne. W 2018 roku wyjazdowe spotkanie odbyło się w rejonach zalewu w Sielpi. 
Pracownicy mieli okazję zwiedzić Skałki – Piekło Gatniki oraz Muzeum Zagłębia 
Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, a wędrując niebieskim szlakiem turystycznym po-
dziwiali wyrzeźbione przez wiatr i deszcz jurajskie wychodnie skalne.
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IV. OBSZAR – ŚRODOWISKO

Decyzje i działania organizacji zawsze mają wpływ na środowisko, niezależnie od 
lokalizacji organizacji. W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko 
zaleca się, aby organizacja przyjęła zintegrowane podejście uwzględniające bez-
pośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i środowiskowe 
swoich decyzji i działań.

Działania w tym obszarze dotyczą m.in.:

 • Bioróżnorodności,

 • Certyfikacji,

 • Edukacji ekologicznej,

 • Ekobudownictwa,

 • Ekoefektywności,

 • Ekoproduktów.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Wolontariat pracowników w schroniskach dla zwierząt

Pracownicy GUS są aktywnie zaangażowani w pomoc przy opiece nad zwierzętami 
w schronisku „Na Paluchu”. W 2018 roku organizowaliśmy kiermasz i zbiórki, w trak-
cie których pracownicy statystyki publicznej zebrali łącznie ponad pół tony produk-
tów dla podopiecznych schronisk dla bezdomnych zwierząt.

„Organizacje, które wdrażają i rozpowszechniają zasady społecznej odpowie-
dzialności pracodawców łatwiej przywiązują wartościowych pracowników, 
dbają o ich motywację, a także przyciągają osoby obdarzone pasjami.”

EWA ADACH-STANKIEWICZ 
 Dyrektor Departamentu Handlu i Usług, 
Koordynator CSR w Departamencie Handlu i Usług

Mikołajkowy kiermasz 
prowadzony przez 

wolontariuszy ze 
Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt 
„Na Paluchu” 
w Warszawie.   
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Zrównoważone zamówienia publiczne

Przy realizowaniu zamówień publicznych w GUS uwzględniane są kwestie związane 
ze zrównoważonym rozwojem. Oznacza to, że dokonujemy tylko dobrze przemyśla-
nych i niezbędnych zakupów oraz nabywamy produkty i usługi możliwie w naj-
mniejszym stopniu oddziałujące na środowisko, a także uwzględniamy społeczne 
i ekonomiczne skutki naszych decyzji zakupowych. W nowym regulaminie udzie-
lania (zrównoważonych) zamówień publicznych wprowadzony został obowiązek 
stosowania klauzul środowiskowych oraz pozostałych elementów zrównoważonych 
zamówień.

eBiuro

Uruchomienie systemu eBiuro w 2015 r. umożliwiło elektroniczny obieg dokumentów 
w jednostkach statystyki publicznej. System pozwolił również na wdrożenie elektro-
nicznego zarządzania dokumentacją wewnątrz jednostek, a także na prowadzenie 
korespondencji między tymi jednostkami w postaci elektronicznej, bez konieczności 
korzystania z systemów zewnętrznych. W systemie eBiuro dostępne są zadania pracow-
nika wynikające z procesu kancelaryjnego oraz zadania z wdrożenia procesów dedyko-
wanych, jak np. procesy kadrowe, czy procesy udostępniania informacji statystycznej.

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Technologiczne rozwiązania pozwalające zmniejszyć zużycie wody oraz energii

W Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, na klatce schodowej zamontowane są 
czujniki ruchu (ograniczają działanie oświetlenia wyłącznie do sytuacji, w których 
będzie ono potrzebne) i zmierzchu (oszczędzają energię, włączając oświetlenie po 
zmierzchu i wyłączając świtem bez konieczności ingerencji ze strony człowieka). 
W pomieszczeniach sanitarnych zamontowane są baterie bezdotykowe pozwala-
jące na oszczędzanie wody – ich zastosowanie pozwala zmniejszyć przepływ wody 
o nawet 50 proc. w porównaniu do tradycyjnych baterii umywalkowych.
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URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Sadzenie drzew z okazji Dnia Drzewa

Z okazji Dnia Drzewa, czyli międzynarodowej akcji, sadzenie drzew odbywa się 
w coraz większej liczbie państw na świecie, a od 2002 roku także w Polsce. Akcje 
sadzenia drzew podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie 
ochrony środowiska, przyczyniają się do zwiększenia zalesienia, zadrzewienia oraz 
do zmniejszenia skutków zmian klimatu, a także integrują społeczność wokół tych 
inicjatyw. Stąd pomysł sadzenia drzew przed Urzędem Statystycznym w Lublinie.

„Dzięki wspólnie podejmowanym wyzwaniom społecznej odpowiedzialności, uwzględniającym przede 
wszystkim interesy społeczne, poprawiły się relacje pomiędzy pracownikami. Akcja 100 drzewek na 100 lat 
GUS cieszyła się dużym zainteresowaniem, a rozdane mieszkańcom sadzonki drzew będą miały w przyszłości 
wpływ na jakość powietrza we Wrocławiu.”

ALICJA PIETRUSIEWICZ I MAŁGORZATA RYNKIEWICZ 
koordynatorki CSR w US we Wrocławiu

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE

Zbiórka aluminium

O tym, że aluminiowe puszki w całości nadają się do ponownego przetworzenia 
i nie muszą trafiać na wysypiska śmieci, doskonale wiedzą pracownicy Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie. W 2018 r. przeprowadzili, bardzo ważną dla ochrony 
środowiska, zbiórkę aluminium w Urzędzie. Uzyskane z tego tytułu pieniądze zosta-
ły przeznaczone na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci pracowników.
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V. OBSZAR – UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE

Uczciwe praktyki operacyjne dotyczą postępowania etycznego w kontaktach orga-
nizacji z innymi organizacjami. Obejmuje to relacje między organizacjami a instytu-
cjami rządowymi, jak również między organizacjami a ich partnerami, dostawcami, 
wykonawcami, klientami, konkurentami i stowarzyszeniami, do których należą te 
organizacje. Uczciwe praktyki operacyjne koncentrują się na zagadnieniach: prze-
ciwdziałania korupcji, uczciwej konkurencji, poszanowania praw własności.

Działania w tym obszarze dotyczą m.in.:

 • Edukacji rynku,

 • Relacji z dostawcami,

 • Przeciwdziałania nadużyciom.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Szkolenie dotyczące etyki

W GUS przeprowadzono dla pracowników cykl szkoleń pt. „Etyka, przeciwdziałanie 
korupcji i konfliktowi interesów”. Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności po-
trzebne w codziennej pracy do skutecznego reagowania w sytuacjach wątpliwych 
etycznie. Uczestnków przeszkolono z zakresu szeroko pojętego zapobiegania 
korupcji oraz wspierania etosu zawodowego i etyki Służby Cywilnej, w tym skutecz-
nego radzenia sobie w sytuacjach trudnych etycznie oraz skutecznego wspierania 
zachowań etycznych w swoim zespole i instytucji.

Klauzule w przetargach dostępne dla osób niedowidzących

Publikacja informacji dot. klauzul już na etapie ogłoszenia o zamówieniu oraz 
konsekwentnie w pozostałych dokumentach przetargowych publikowane są 
w formatach, które umożliwiają odczyt (dla osób niedowidzących), co zwiększa 
liczbę potencjalnych oferentów. Udostępniana na stronie internetowej dokumen-
tacja przetargowa umożliwia zastosowanie konwertera na potrzeby osób niedo-
widzących.

GUS był jednym z Patronów Honorowych Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu

Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu to wydarzenie poświęcone zrównoważone-
mu rozwojowi i odpowiedzialnemu biznesowi. Edycja organizowana w 2018 roku 
przez firmę doradczą CSR Info odbywała się w Warszawie – 23.10, Krakowie – 24.10, 
Poznaniu – 25.10, Wrocławiu – 26.10 i Gdańsku – 26.10. Podczas spotkań poruszane 
były kwestie związane z etyką biznesu, bezpieczeństwem pracowników, zaangażo-
waniem społecznym, certyfikacją, relacjami z dostawcami, budowaniem zaufania do 
marki wśród klientów i konsumentów.
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URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

Cyberbezpieczeństwo – „Bezpieczeństwo teleinformatyczne pracowników 
biurowych”

Wśród pracowników Urzędu przeprowadzono cykl szkoleń na temat „Bezpieczeństwa 
teleinformatycznego pracowników biurowych”. Szkolenie miało na celu zwiększyć 
świadomość pracowników w temacie aktualnych zagrożeń IT, zaznajomić ze szkodli-
wymi działaniami, technikami ataków cyberprzestępczości oraz metodami socjotech-
nicznymi, ukierunkowanymi na osoby pracujące na co dzień przed komputerem.

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

Etyka i zagrożenia korupcyjne w Urzędzie

W Urzędzie odbyły się szkolenia pn. „Etyka i zagrożenia w służbie cywilnej”, skiero-
wane do trenerów wewnętrznych oraz pracowników. Celem szkolenia było podnie-
sienie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności formułowania 
opinii dotyczących problemów etycznych występujących w służbie cywilnej. 
Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę dotyczącą specyfiki świata wartości etycznych 
w służbie cywilnej, a także nabyli umiejętności oceniania kodeksów etycznych pod 
kątem ich rzetelności i użyteczności.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

Zakup tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych, z uwzględnieniem 
ochrony własności intelektualnej

Do postępowania o zakup tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych w 2018 r. nie 
dopuszczono wykonawców, którzy oferują towary naruszające przepisy o ochronie 
własności intelektualnej, czyli: w 100 proc. fabrycznie nowe zamienniki (klony), będące 
bezprawnym odwzorowaniem tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oryginal-
nych producentów, które naruszają patenty. Nie dopuszczono również prefabrykowa-
nych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych, produkowanych na bazie zużytych, 
fabrycznie nowych klonów, które naruszają patenty producenta urządzeń drukujących.
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VI. OBSZAR – ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE

Organizacje, które dostarczają produkty i usługi mają wobec konsumentów i klien-
tów określone obowiązki. Obowiązki obejmują edukowanie i rzetelne informowa-
nie, stosowanie uczciwych, przejrzystych i pomocnych informacji marketingowych 
oraz procesów dotyczących umów, promowanie zrównoważonej konsumpcji oraz 
projektowanie produktów i usług, do których dostęp mogą mieć wszyscy oraz, 
w razie potrzeby, umożliwienie dostępu do nich odbiorcom szczególnie wrażliwym 
i znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Wszystkie jednostki statystyki 
publicznej w swoim podejściu kierują się rzetelną edukacją i uczciwymi praktykami 
marketingowymi w stosunku do odbiorców informacji statystycznej. Stosują uczci-
we praktyki dotyczące umów, dokładają wszelkich starań do ochrony zdrowia i bez-
pieczeństwa przebywających w jednostkach gości. W swoich działaniach jednostki 
pozyskują dane wyłącznie w zgodny z prawem i uczciwy sposób, a także chronią 
dane osobowe za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Działania w tym obszarze dotyczą m.in.:

 • Odpowiedzialnego marketingu,

 • Zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów,

 • Dostępności produktów i usług,

 • Edukacji konsumentów.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnospraw-
nościami. Monitoring wdrażania

GUS jest uczestnikiem projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o pra-
wach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”, który jest realizowany 
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
(PSONI), w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskim 
Związkiem Głuchych, pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Celem tej współpracy jest wspólna analiza poziomu dostępności instytucji, 
pod kątem zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz 
opracowanie rekomendacji zmian, których wprowadzenie pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości świadczonych usług w odniesieniu 
do osób z niepełnosprawnościami.

Włączanie klauzul społecznych oraz środowiskowych do procedur zamówień 
publicznych

W wielu wewnętrznych dokumentach GUS uwzględniane są prawa osób z niepeł-
nosprawnościami. Od 2013 roku w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 
znajdują się zapisy o klauzulach społecznych i środowiskowych. Od 29 grudnia 2016 
roku w związku z wdrożeniem zrównoważonych zamówień publicznych wprowa-
dzono obowiązek stosowania klauzul społecznych, klauzul środowiskowych oraz 
pozostałych elementów zamówień publicznych. W 2018 roku w 85 proc. zamówień 
publicznych zastosowano klauzule społeczne. Część z nich była ukierunkowana na 
zwiększenie zatrudnienia i partycypację społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Wdrożenie RODO

W GUS przeprowadzono szkolenia dotyczące zmian jakie wniosło Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych do sposobu funkcjonowania administracji państwo-
wej. Głównym celem szkolenia „Bezpieczeństwo Informacji – warsztaty on-line” było 
ograniczenie ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w statystyce 
publicznej poprzez zapoznanie uczestników szkolenia z nowym modelem systemu 
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ochrony danych osobowych określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2018 poz. 100), a także z procedurą postępowania z incydentami 
dotyczącymi bezpieczeństwa informacji w statystyce publicznej.

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Chronimy dane osobowe naszych klientów i pracowników

Urząd posiada i stosuje w pełnym zakresie politykę bezpieczeństwa danych osobowych 
oraz realizuje wymogi ochrony i przetwarzania danych osobowych. Każdorazowo infor-
muje klientów i pracowników o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych 
oraz o przysługujących im prawach w tym zakresie. Ponadto pracownicy Urzędu uczest-
niczą cyklicznie w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych z tego zakresu.

URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

Edukacja młodzieży niedowidzącej

W 2018 roku w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych praktykę zawodową odbyli 
uczniowie niedowidzący ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Ło-
dzi. Przez dwa tygodnie uczniowie uczyli się pracy biurowej, wykorzystania narzędzi 
informatycznych w pracy, korzystali z baz danych statystyki publicznej oraz uczestniczyli 
w pracach związanych z Rocznikiem Statystycznym Województwa Łódzkiego.

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie

Pracownicy Urzędu wzięli udział w szkoleniu „Przetwarzanie danych osobowych 
w świetle RODO – Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych”. Głów-
nym celem szkolenia było przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania 
RODO w Urzędzie oraz zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobo-
wych, zmianami prawnymi, wymaganiami, jakim po reformie podlegają podmioty 
przetwarzające dane osobowe.
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VII. OBSZAR – ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej są integralnymi elementa-
mi zrównoważonego rozwoju. Kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej, 
w które organizacja może wnieść swój wkład, obejmują tworzenie miejsc pracy 
poprzez rozszerzanie i dywersyfikację działalności (…); lokalne inicjatywy rozwoju 
ekonomicznego, szerzenie edukacji i programów rozwijania kompetencji, promo-
wanie i ochronę kultury i sztuki oraz dostarczanie lub upowszechnianie usług zdro-
wotnych dla społeczności. Rozwój społeczności może obejmować instytucjonalne 
wzmocnienie społeczności.

Rozwój społeczności lokalnej osiąga zazwyczaj zaawansowany poziom wtedy, gdy 
siły społeczne danej społeczności podejmują wysiłki na rzecz propagowania party-
cypacji publicznej oraz dążą do realizacji równych praw oraz standardów godnego 
życia dla wszystkich obywateli, bez dyskryminacji. Do rozwoju społeczności lokalnej 
przyczynia się postępowanie odpowiedzialne społecznie. Do obszaru zalicza się 
w szczególności zagadnienia: zdrowia, edukacji i kultury oraz rozwoju i dostępu do 
technologii.

Działania w tym obszarze dotyczą m.in.:

 • Działań charytatywnych,

 • Edukacji,

 • Marketingu zaangażowanego społecznie,

 • Profilaktyki zdrowotnej.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Udział Sekcji Biegowej GUS w inicjatywach charytatywnych

W 2018 r., raz w miesiącu organizowane były treningi biegowe w celu zachęcenia 
pracowników służb statystyki publicznej do prowadzenia zdrowego trybu życia. 
Podczas treningów realizowane były m.in. takie charytatywne inicjatywy jak „Pomoc 
mierzona kilometrami” oraz #17MilionówMetrów dla osób dotkniętych mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Ponadto przedstawiciele Sekcji Biegowej GUS uczestniczyli 
w biegach charytatywnych takich jak 11. edycja Onkobiegu oraz 4. PKO Biegu 
Charytatywnym. Pokonane przez pracowników statystyki publicznej kilometry 
przeliczane były na pomoc dla potrzebujących.

„Utworzenie Sekcji Biegowej w GUS miało na celu zachęcenie pracowników do 
dbania o zdrowie, aktywności fizycznej oraz udziału w biegach ze szczególnym 
uwzględnieniem inicjatyw charytatywnych i prospołecznych.”

MICHAŁ SUŁKOWSKI 
Trener Sekcji Biegowej GUS

Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia odbyły się dwa kiermasze 
na rzecz dzieci i młodzieży z Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci „Helenów” w Międzylesiu. Podczas kiermaszów pracownicy mogli 
nabyć symboliczne cegiełki, kupując ozdoby, stroiki, choinki, kartki świąteczne itp. 
wykonane przez dzieci i młodzież o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności 
z Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD „Helenów”. Wybór ręcznie wykonanych 
przedmiotów świątecznych był bardzo duży, a pracownicy GUS chętnie wspierali 
Placówkę w Helenowie. 
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„W GUS corocznie odbywają się kiermasze świąteczne, podczas których można 
zakupić ozdoby świąteczne, stroiki i kartki przygotowane przez wychowanków 
Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów” 
w Międzylesiu. Pracownicy GUS sprawiając radość artystom poprzez zakup ich 
dzieł, jednocześnie wspierają remonty oraz zakup wyposażenia terapeutyczne-
go, dzięki którym dzieci z niepełnosprawnością uczą się samodzielności”.

TOMASZ SKRZYŃSKI 
Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD

Spotkanie w ramach Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier

Podczas Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier GUS otworzył swoje drzwi 
dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość: zwiedzić 
Centralną Bibliotekę Statystyczną, zapoznać się z jej zbiorami oraz poznać historię 
statystyki publicznej w Polsce, odwiedzić Informatorium oraz dowiedzieć się, gdzie 
i jak znaleźć dane statystyczne, a także dowiedzieć się, czym zajmuje się GUS jako 
pracodawca równych szans. Podczas spotkania zapewniliśmy tłumaczenie migowe.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

Podziel się plecakiem

Pracownicy Urzędu w Krakowie przyłączyli się do wakacyjnej akcji „Podziel się ple-
cakiem” organizowanej przez Studenckie Koło Przewodników Górskich działające 
w Krakowie. W ramach akcji zbierane były plecaki w dowolnych rozmiarach i śpiwo-
ry dla bezdomnych i ubogich – podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, prowa-
dzonego przy współpracy z Braćmi Kapucynami. W ramach tego działania udało się 
zebrać i przekazać 12 plecaków oraz kurtkę przeciwdeszczową.

„Działalność CSR w Urzędzie to bardzo fajna inicjatywa, dzięki której możemy nieść pomoc innym, jak również 
dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i o innych współpracownikach. Bardzo zainteresowały mnie zorgani-
zowane w Urzędzie spotkania informacyjno-edukacyjne, na temat prewencji i wykrywania chorób układu 
krążenia oraz na temat profilaktyki raka piersi, które uświadomiły mi, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie. 
Bardzo interesującym było również spotkanie na temat Dawcy Szpiku Kostnego, które otworzyło mi oczy na 
problemy z jakim muszą się borykać osoby chore i w jaki sposób bez dużego wysiłku możemy im pomóc.” 

Pracownik Urzędu Statystycznego w Krakowie.
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URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU

„Czary mary okulary” zbiórka okularów dla Afryki

W Urzędzie odbyła się zbiórka okularów dla Fundacji Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio” z Poznania. Celem akcji było zebranie okularów dla mieszkańców 
najbiedniejszych krajów świata. Pracownicy Urzędu zebrali 65 szt. okularów, które 
trafiły do mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej.

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

Zawarcie Porozumienia Partnerskiego

Urząd Statystyczny w Opolu zawarł Porozumienie Partnerskie o wieloletniej współ-
pracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi „Magnolia” w Opolu. W ramach współpracy pracownicy Urzędu prowadzili 
zajęcia w formie warsztatowej dla podopiecznych Domu, które spotkały się z bardzo 
pozytywnym odbiorem zarówno pensjonariuszy, jak i ich opiekunów.

ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH

Wspieranie dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

W 2018 r. z odpadów makulaturowych (ścinek pozaformatowych) pracownicy ZWS 
wykonali kilkadziesiąt, czystych bloczków rysunkowych w formacie A4 i B5. Bloczki 
wraz z kilkoma ryzami kolorowych papierów przekazane zostały do trzech warszaw-
skich domów dziecka.
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CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Wsparcie osób bezrobotnych w społeczności lokalnej

W Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS realizowany jest projekt pn. „Akty-
wacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie legio-
nowskim”. W ramach projektu podejmowana jest współpraca z tymi osobami przy 
realizowaniu prac interwencyjnych.

CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ

Zbiórka nakrętek na cele charytatywne

Nakrętki są tak cenne, bo są wykonane z czystego polimeru PET, podczas gdy 
butelki zrobione są z plastiku o innym składzie. To ważne, bo nakrętki dużo łatwiej 
poddać recyklingowi, a to oznacza, że proces sam w sobie jest tańszy i bardziej opła-
calny. O wartości nakrętek wiedzą pracownicy CIS, którzy prowadzą ciągłą zbiórkę, 
aby potem przekazać jej efekty na cele charytatywne.

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA

Zajęcia dla seniorów z Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku

Centralna Biblioteka Statystyczna nawiązała współpracę z Uniwersytetem Otwartym 
Trzeciego Wieku, który zajmuje się aktywizacją seniorów przez uczestnictwo w wy-
kładach, warsztatach, spotkaniach i innych zajęciach o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, turystycznym czy sportowym. 29 listopada w CBS zostały zorganizo-
wane zajęcia dla seniorów poświęcone działalności biblioteki oraz możliwościom 
jakie daje  korzystanie z jej czytelni, lektorium komputerowego, księgozbioru oraz 
udostępnianych danych statystycznych przez osoby w różnym wieku.
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PODZIĘKOWANIA

Autorzy raportu przekazują wyrazy podziękowania za zaangażowanie przedsta-
wicielom wszystkich jednostek służb statystyki publicznej, dzięki którym możliwe 
było przeprowadzenie wszystkich działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
statystyki publicznej w 2018 r.  Zebraliśmy w sumie ponad 600 działań wpisujących 
się w społeczną odpowiedzialność Urzędu, wybraliśmy po 6 z każdego obszaru 
normy ISO 26000.

Nie byłoby to możliwe bez udziału koordynatorów CSR w komórkach organizacyj-
nych GUS, Urzędach Statystycznych, CBS, CIS, ZWS i CBiES. Tak ogromne zaangażo-
wanie wielu pracowników pokazuje w praktyce, że społeczna odpowiedzialność jest 
dla nas czymś bardzo istotnym.

Dziękujemy Państwu!
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Kontakt

Zachęcamy do kontaktu w sprawie raportu pod adresem:  
intranetGUS@stat.gov.pl

Dodatkowe informacje na temat działalności GUS znajdują się w Internecie:
https://stat.gov.pl/

W mediach społecznościowych: 
https://twitter.com/GUS_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
https://www.linkedin.com/company/532930
https://www.youtube.com/channel/UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg/featured


