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Powstanie GUS

13 VII 1918 r.

Reskryptem Rady Regencyjnej 
powołany zostaje Główny Urząd 
Statystyczny.

ogłoszono w Monitorze Polskim 
treść Reskryptu Rady Regen- 
cyjnej powołującego GUS.

Przy publikacji danych prosimy powołać się na źródło.

Ogłoszenie powołania GUS

Główny Urząd Statystyczny został powołany 1919 r. o organizacji statystyki admini- 
Reskryptem Rady Regencyjnej dnia stracyjnej – Dz. U. Rz. P. Nr 85, poz. 464), 
13 lipca 1918 r. Wraz z odzyskaniem przez rozpoczynając przygotowania do pier- 
Polskę niepodległości po 123 latach niewoli wszego powszechnego spisu ludności na 
pojawiła się paląca potrzeba powołania całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
instytucji zajmującej się zbieraniem Nowopowstały GUS miał opisać jak to nowe, 
informacji statystycznych dla potrzeb wolne państwo wygląda. W połowie 1921 r. 
administrowania nowym państwem. Już po przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów z 
roku działalności GUS uzyskał ustawową dnia 9 czerwca 1921 r. w sprawie przepro- 
regulację (ustawa z dnia 21 października wadzenia powszechnego spisu ludności.

Pierwszy Powszechny Spis Ludności 1921 roku

19 VII 1918 r.

pierwszym Dyrektorem GUS 
zostaje prof Józef Buzek – 
kierownik Katedry Nauki Admi- 
nistracji, Prawa Administra- 
cyjnego i Statystyki na Uni- 
wersytecie Lwowskim .

8 XI 1918 r.

Pierwsza strona Monitora Polski z dnia 19 VII 1918 r. zawierającego informację
 o utworzeniu Głównego Urzędu Statystycznego.

https://twitter.com/Krakow_STAT
https://twitter.com/Krakow_STAT
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GUS uzyskuje ustawową regulację 

Zadania Głównego Urzędu Statystycznego

uchwalona zostaje ustawa o 
organizacji statystyki admini- 
stracyjnej.

32
bloki tematyczne zawierało 
comiesięczne sprawozdanie 
statystyczne wydawane przez 
Miejskie Biuro Statystyczne w 
Krakowie.

Przy publikacji danych prosimy powołać się na źródło.

W chwili powstania Głównego Urzędu Art. 10. Przy GłównyUrzędzie Statystycznym 
Statystycznego działało w Krakowie istnieje w charakterze organu doradczego 
Miejskie Biuro Statystyczne, które pro- Główna Rada Statystyczna Rzeczypospolitej 
wadziło swoją działalność nieprzerwanie Polskiej złożona z: 

(…)przez okres wojny, jednak w ograniczonym 
c) przedstawicieli biur statystycznych zakresie. Wraz z powołaniem GUS, Miejskie 
urzędów autonomicznych upoważnionych Biuro Statystyczne  zostało zobligowane do 
przez Prezydenta Ministrów do wysyłania podejmowania działań na rzecz Głównego 
swych przedstawicieli do Głównej Rady Urzędu Statystycznego, jednak statut GUS 
Statystycznej.  w art.10 dawał  także możliwość wpływania 
     na kształt prowadzonych badań:

21 X 1919 r.

Statystyka publiczna ziemi krakowskiej w chwili powstania GUS

Rada Ministrów RP wprowadziła 
na mocy swych decyzji normy 
regulujące praktycznie wszy- 
stkie dziedziny badań sta- 
tystycznych. 

1919 - 1924 
W latach: 

Art. 3  Ustawy o organizacji statystyki administracyjnej z dnia 21 X 1919 r. określający zadania GUS.

Fragment ustawy o
określający ramy prawne funkcjonowania GUS.

 organizacji statystyki administracyjnej z dnia 21 X 1919 r. 
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