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Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca br. zakończono kolejny etap prac realizowanych 

w ramach projektu „System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2”. W ramach zakończonego 

etapu opracowano Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW), uruchomiono ogólnopolską infolinię, 

zmodernizowano Centralne Informatorium Statystyczne (CIS) i Centralną Bibliotekę 

Statystyczną (CBS) oraz zdigitalizowano wybrane zasoby CBS.  

Do Państwa użytku na stronie internetowej GUS oddajemy Dziedzinowe Bazy Wiedzy 

(opracowane w ramach kontynuacji prac nad Platformą Analityczną SWAiD). 

Jest to nowoczesna platforma umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji 

pochodzących z systemu statystyki publicznej (opracowanych w języku polskim i angielskim).  

W celu ułatwienia kontaktu z resortem statystyki uruchomiliśmy bezpłatną infolinię. Pod 

numerem telefonu: 800 800 800 będą Państwo mogli bezpośrednio skontaktować się z naszymi 

operatorami obsługującymi centralę, którzy w sprawny sposób połączą Państwa z odpowiednią 

osobą wyznaczoną do udzielania informacji na interesujący Państwa temat.  

Dbając o komfort korzystania z zasobów danych w siedzibie GUS zmodernizowaliśmy 

Centralne Informatorium Statystyczne i Centralną Bibliotekę Statystyczną. Przebudowa 

Informatorium GUS miała na celu ułatwienie dostępu do usług elektronicznych oraz zasobów 

informacyjnych statystyki publicznej (w tym zniesienie barier architektonicznych). Obecnie 

osoby odwiedzające Centralne Informatorium Statystyczne mogą w komfortowych warunkach 

korzystać z zasobów statystyki publicznej na wydzielonych stanowiskach komputerowych. 

Użytkownikom oddajemy do dyspozycji bogato wyposażoną czytelnię oraz salę konsultacyjno-

szkoleniową).  



 

Analogiczne cele kierowały nami podczas modernizacji Centralnej Biblioteki Statystycznej. 

Biblioteka zyskała stanowiska komputerowe pozwalające na korzystanie z usług 

elektronicznych udostępnianych przez statystykę publiczną oraz przeglądanie zdigitalizowanych 

zbiorów. Użytkownicy mają obecnie możliwość korzystania z zasobów w formie tzw. wolnego 

dostępu. Prace wykonane na rzecz CBS to również nowa witryna internetowa oraz digitalizacja 

zbiorów. W ramach projektu zeskanowano zbiory będące częścią Narodowego Zasobu 

Bibliotecznego (tj. 419 woluminów o  łącznej objętości ponad 60 tys. stron tworząc ich wersje 

cyfrowe w formatach pdf i tiff). W wyniku tych działań powstał zasób szczególnie cennych 

publikacji statystycznych i kartograficznych, głównie z okresu zaborów i dwudziestolecia 

międzywojennego. Zdigitalizowane zbiory Centralnej Biblioteki Statystycznej udostępne 

są w formie Biblioteki Cyfrowej. Zapraszamy do zapoznania się z w.w. zbiorami na stronie 

Biblioteki: http://cbs.stat.gov.pl . Zeskanowane zbiory dostępne są również w serwisie Federacji 

Bibliotek Cyfrowych, w ramach europejskiej multimedialnej biblioteki cyfrowej 

(EUROPEANA). 

 

Zachęcamy do zapoznania się z produktami zrealizowanymi w ramach kolejnego etapu projektu 

SISP 2: 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy: http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx  

Centralne Informatorium Statystyczne: http://stat.gov.pl/aktualnosci/centralne-

informatorium-statystyczne-zapraszamy-po-modernizacji,38,1.html 

Centralna Biblioteka Statystyczna: http://cbs.stat.gov.pl/  
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