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 Z PRAC RADY STATYSTYKI 

 

Antoni ŻURAWICZ 

 

Działalność Rady Statystyki w II półroczu w 2014 r. 

 

 W drugiej połowie 2014 r. Rada Statystyki odbyła 5 posiedzeń plenarnych. 
Poza pracami związanymi z programem badań statystycznych statystyki pu-
blicznej na rok 2016, jej członkowie zapoznali się z badaniami koniunktury go-
spodarczej i konsumenckiej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (UE), z roz-
wojem statystycznych badań wolontariatu i innych form pracy niezarobkowej 
w Polsce i za granicą, statystyką turystyki i rynku pracy, prognozą ludności na lata 
2014—2050 oraz ze skutkami dla PKB wprowadzenia Europejskiego Systemu 
Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010). Rada Statystyki monitoro-
wała również prowadzone w GUS prace związane z nowelizacją ustawy o staty-
stystyce publicznej. 
 Wszystkie posiedzenia prowadził przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Fran- 
ciszek Kubiczek, który również uczestniczył w posiedzeniach Stałego Komitetu 
Rady Ministrów i Rady Ministrów dotyczących programu badań statystycznych 
statystyki publicznej. Podczas obrad Rady Statystyki obecny był prezes GUS 
prof. dr hab. Janusz Witkowski i jego zastępcy. 
 Przekazany przez Radę Statystyki projekt rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 
rozpatrzony został przez Stały Komitet Rady Ministrów 10 lipca 2014 r. i reko-
mendowany Radzie Ministrów, która przyjęła dokument 27 sierpnia 2014 r.  
 Przedstawione przez prezesa GUS zmiany tego dokumentu Rada Statystyki 
rozpatrzyła w grudniu 2014 r. i przekazała pod obrady Stałego Komitetu Rady 
Ministrów. W tym samym czasie  Rada rozpatrzyła i skierowała pod obrady 
Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie Rady Ministrów, projekt rozpo-
rządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (druga zmiana).   
 W październiku 2014 r. Rada podjęła prace nad projektem programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2016. Rada przyjęła harmonogram 
prac i założenia do opracowania projektu, które przedstawiła Anna Dobrowolska, 
zastępca dyrektora Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w GUS. 
Projekt programu Rada Statystyki zobowiązana jest przyjąć do 15 czerwca 2015 r. 
i przekazać do Rady Ministrów do 30 czerwca 2015 r. Rada monitorowała prze-
bieg prac na dokumentem.  
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 Istotnym elementem prac Rady była tematyka kosztów badań statystycznych. 
W lipcu Rada zapoznała się ze wstępnym projektem metodyki szacowania kosz-
tów badań statystyki publicznej w ujęciu zadaniowym, którą przedstawiła Anna 
Borowska, dyrektor generalny GUS. We wrześniu Rada przyjęła uchwałę 
w sprawie opinii o opracowanych przez GUS wytycznych do kalkulacji kosztów 
badań statystycznych i innych prac realizowanych przez służby statystyki pu-
blicznej. Projekt uchwały przygotował zespół Rady kierowany przez dra Sła-
womira Dudka. Opiniując pozytywnie nową koncepcję kalkulacji kosztów Rada 
podkreśliła, że będzie ona m.in. sprzyjać zwiększeniu przejrzystości i efektyw-
ności wydatkowania środków publicznych oraz wspomagać zarządzanie finan-
sami publicznymi w statystyce publicznej.   
 Podczas lipcowego posiedzenia członkowie Rady zapoznali się również z bada- 
niami koniunktury gospodarczej i konsumenckiej w Polsce i w krajach UE. Te-
mat przedstawiła Katarzyna Walkowska, dyrektor Departamentu Przedsię-
biorstw w GUS. W Urzędzie koniunkturę gospodarczą bada Departament Przed-
siębiorstw, konsumencką — Departament Badań Społecznych i Warunków Ży-
cia, a w rolnictwie — Departament Rolnictwa. W województwach w badaniach 
koniunktury specjalizuje się Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. W Unii te-
matem tym zajmuje się Komisja Europejska (KE) — Dyrektoriat Generalny do 
spraw Ekonomicznych i Finansowych w ramach Wspólnego Zharmonizowanego 
Programu Unii Europejskiej Badań Koniunktury Gospodarczej i Konsumentów. 
Badania te wprowadzane były stopniowo od 1962 r. — przemysł, od 1966 r. — 
budownictwo i inwestycje w przemyśle, od 1984 r. — handel detaliczny, od 
1996 r. — pozostałe usługi i od 2007 r. — sektor finansowy. Katarzyna Wal-
kowska przedstawiła organizację i zakres badań, ich częstotliwość, harmono-
gram, klasyfikacje, zasady stosowania pytań jakościowych i ilościowych oraz 
wskaźników. Polska w tych badaniach uczestniczy od początku lat 90. ub. wie-
ku. Pani dyrektor omówiła również badania organizowane przez OECD (organi-
zacja posiadająca bazę wskaźników, która opracowała podręcznik dotyczący 
metodologii badań koniunktury gospodarczej) oraz CIRET (organizacja zajmu-
jąca się analizą danych i metodologią) organizującą co dwa lata konferencje na 
tematy badań koniunktury. 
 W dalszej części referatu Katarzyna Walkowska dokonała przeglądu badań 
koniunktury gospodarczej prowadzonych w GUS. Badania koniunktury w prze-
twórstwie przemysłowym prowadzone są od 1992 r., w budownictwie i handlu 
detalicznym — od 1993 r., działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w prze-
twórstwie przemysłowym i budownictwie — od 1999 r., w usługach od 2003 r., 
a w handlu hurtowym — od 2011 r. Zaznaczyła, że te badania są zharmonizo-
wane z wymaganiami UE zarówno co do formy prowadzenia, zakresu pytań, jak 
i harmonogramu. Referentka omówiła też publikowane wskaźniki badań (m.in. 
wskaźniki proste i klimatu koniunktury oraz wskaźnik odczuć ekonomicznych 
SI) zaznaczając, że KE publikuje swoje wskaźniki i nie wymaga od krajów 
członkowskich dostosowywania się do nich.  
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 Następnie pani dyrektor Katarzyna Walkowska omówiła badania koniunktury 
konsumenckiej prowadzone w formie reprezentacyjnej kwartalnie od 1997 r. 
i miesięcznie od 2004 r. Zwróciła także uwagę na badanie koniunktury w rolnic-
twie prowadzone w latach 1996—2000, a następnie wznowione w 2012 r. jako 
badanie reprezentacyjne „Koniunktura w gospodarstwie rolnym”.  
 Jako problemy do rozstrzygnięcia przez Radę Statystyki Katarzyna Walkow-
ska wymieniła ewentualne poszerzenie ankiety o podmioty prowadzące działal-
ność w zakresie sekcji K — działalność finansowa i ubezpieczeniowa PKD 2007 
w zakresie pytań odpowiadających specyfice działalności sektora finansowego 
(dotychczas jednostki te wypełniają taką samą ankietę, jak pozostałe jednostki 
usługowe) oraz zasadność poszerzenia badań koniunktury gospodarczej o sekcje 
PKD 2007 należące do przemysłu, a nieobejmowane dotychczas tymi badania-
mi, tj. o sekcję D (obejmującą m.in. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną) oraz sekcję E (dotyczącą m.in. dostawy wody, gospodarowania 
ściekami i odpadami). 
 W dyskusji, oceniając pozytywnie prowadzone w GUS badania koniunktury, 
podkreślono ich istotne znaczenie dla prowadzenia polityki gospodarczej kraju. 
Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski z SGH zaznaczył, że z naukowego punktu 
widzenia wyniki tych badań zawierają pełny zasób danych porównywalnych, 
umożliwiających opracowywanie szeregu ważnych analiz.  
 Rada podkreśliła wysoką jakość badań koniunktury prowadzonych w GUS. 
Zwróciła uwagę na ich stały rozwój oraz zharmonizowanie metodologiczne 
z programem UE. Ustosunkowując się do rozszerzenia badań oraz wprowadzenia 
dodatkowych pytań, opowiedziała się za dodaniem na razie tylko pytań w bada- 
niu sekcji K.   
 W drugiej części posiedzenia dr Sławomir Nałęcz, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, przedstawił rozwój statystycz-
nych badań wolontariatu i innych form pracy niezarobkowej w Polsce i za grani-
cą. W obradach uczestniczyli: Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP do spraw 
społecznych, prof. dr hab. Ewa Leś z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościo-
ła Katolickiego SAC.  
 Dr Sławomir Nałęcz przedstawił rozwój statystycznych badań pracy niezarob-
kowej na rzecz innych w perspektywie międzynarodowej, których początek sięga 
lat 60. ub. wieku oraz wskazał na wzrost znaczenia tych badań, stymulowanych 
zarówno przez ONZ, dokumenty UE i KE. Podkreślił istotną rolę polskiej staty-
styki publicznej w rozwoju międzynarodowych badań w tym zakresie. Zaprezen-
tował dokumenty, w których polska statystyka publiczna wskazywana jest jako 
przykład wdrożenia badań zgodnie z podręcznikiem MOP. Przedstawił genezę 
badań wolontariatu w Polsce oraz początek prac w GUS. Omówił wyniki badania 
pracy niezarobkowej przeprowadzonego w 2011 r. oraz ich znaczenie dla gospo-
darki oraz polityki społecznej. Na podstawie wyników badania oszacowano wo-
lumen tej pracy na 2,5 mld godzin (tj. blisko 1,5 mln pełnych etatów) oraz jej 
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wartość na 41 mld zł. Karolina Goś-Wójcicka, naczelnik w Departamencie Badań 
Społecznych i Warunków Życia, przedstawiła prace przygotowawcze do kolejnej 
edycji badania pracy niezarobkowej planowanego na rok 2016 r. oraz poprzedza-
jącego go badania pilotażowego we wrześniu 2014 r. 
 Henryk Wujec podkreślił duże znaczenie społeczne prowadzonych badań oraz 
zwrócił uwagę na uzyskane dane, wskazujące że aktywność społeczna Polaków 
nie stoi na tak niskim poziomie, jak się powszechnie uważa. Wymienił prowa-
dzone prace legislacyjne mające na celu zachęcanie do szerszej aktywności spo-
łecznej. Prof. dr hab. Ewa Leś wskazała na wysoką ocenę, jaką mają w środowi-
sku naukowym w Europie badania wolontariatu prowadzone w GUS, określane 
jako rzetelne i kompleksowe.  
 Rada Statystyki pozytywnie oceniła prowadzone w GUS badania wolontariatu 
i innych form pracy niezarobkowej uznając za zasadne ujęcie kolejnej edycji tego 
badania w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, przy 
uwzględnieniu wniosków w zakresie metody jego realizacji wynikających z bada-
nia pilotażowego. 
 Obrady wrześniowe poświęcone były głównie statystyce turystyki, w zakresie 
której specjalizuje się Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Dyrektor tego Urzędu, 
dr Marek Cierpiał-Wolan, przedstawił zintegrowane badania statystyczne na ten 
temat oraz statystykę transgraniczną i euroregionalną, a prof. dr hab. Ewa Dzie-
dzic — kierownik Katedry Turystyki w SGH — omówiła rachunek satelitarny 
turystyki. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Józef Sobota — dyrektor De-
partamentu Statystyki w NBP, Elżbieta Wyrwicz — zastępca dyrektora Depar-
tamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, dr Krzysztof Łopaciński 
— wicedyrektor Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji oraz 
dr Teresa Skalska — dziekan w Szkole Głównej Turystyki i  Teresa Buczak — 
wicedyrektor w Polskiej Organizacji Turystycznej.  
 Dr Marek Cierpiał-Wolan omówił genezę zintegrowanego systemu badań tury-
styki, koncepcję i metodologię badań podróży i wydatków z nimi związanych, 
badania stanu i wykorzystania bazy noclegowej turystyki, wyniki badań i ich wy-
korzystanie oraz podejmowane działania na rzecz doskonalenia metodologii 
i organizacji badań.  
 Temat koreferował prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, który podkreślił znaczenie 
prowadzonych badań dla potrzeb bilansu płatniczego i pozytywnie ocenił zakres 
danych przekazywanych do NBP. Zwrócił uwagę, że postępująca globalizacja 
i rozwój nowych form kontaktów wymusza konieczność zastosowania w bada-
niach turystyki nowych metod badawczych i wykorzystania nowych źródeł da-
nych. 
 Rada pozytywnie oceniła postęp w badaniach statystycznych turystyki. Pod-
kreślono, że w wyniku współpracy GUS i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 
z NBP i Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzony został kompleksowy sys-
tem badania tej dziedziny gospodarki, uwzględniony już w programie badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok bieżący. 
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 Przedstawiając statystykę transgraniczną i euroregionalną dr Marek Cierpiał- 
-Wolan omówił monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach 
transgranicznych, badania ankietowe na granicy i w jej otoczeniu oraz rozwój 
współpracy transgranicznej.  
 Prof. dr hab. Andrzej Barczak pozytywnie ocenił wspomniane badania, pod-
kreślając jednocześnie ich znaczenie w monitorowaniu zjawisk społecznych  
i gospodarczych zachodzących na granicy. Zwrócił uwagę na stosowane w ba-
daniach delimitacje. Apelował o szersze objęcie badaniami rejonów transgra-
nicznych na granicach z Czechami oraz Niemcami. Postulował organizowanie 
pod patronatem GUS konferencji dotyczących osiągnięć metodologicznych 
i praktycznych wszystkich euroregionów. Podkreślił znaczenie wyników badań 
transgranicznych nie tylko dla władz, ale przed wszystkim dla społeczeństwa.  
 Rada wysoko oceniła prowadzone prace w omawianej dziedzinie, wskazując 
na pełną realizację założeń przedstawionych podczas poprzedniej prezentacji 
tematu na posiedzeniu w 2009 r. 
 Przedstawiając rachunek satelitarny turystyki, opracowywany obecnie w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki, prof. dr hab. Ewa Dziedzic omówiła przesłanki 
powstania koncepcji tego rachunku, występujące problemy i kontrowersje, do-
świadczenia polskie w tym zakresie oraz planowane kierunki dalszego rozwoju. 
 Zabierając głos w dyskusji prezes GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski pod-
kreślił, że rachunki satelitarne stanowią nowe podejście w wykorzystaniu staty-
styki dla potrzeb analitycznych. Rachunki narodowe kompleksowo ujmują dzie-
dziny gospodarki narodowej, jednak z punktu widzenia wiedzy o wpływie tych 
dziedzin na wzrost gospodarczy są niewystarczające i stąd pojawiła się idea 
tworzenia rachunków satelitarnych. Oznacza to zarazem konieczność uzyskiwa-
nia na potrzeby rachunków satelitarnych bardziej szczegółowych informacji.   
 Prezes GUS zaznaczył, że w przypadku rachunku satelitarnego turystyki meto-
dologia wymaga dopracowania. Zadeklarował chęć dalszej współpracy z Mini-
sterstwem Sportu i Turystyki. Wskazał na konieczność przeprowadzenia pełnej 
identyfikacji źródeł danych niezbędnych do prowadzenia rachunku, w tym źródeł 
administracyjnych, uzyskanie których ułatwią nowe przepisy nowelizowanej aktu-
alnie ustawy o statystyce publicznej. Jako pierwszy punkt rozwoju rachunków 
prof. Janusz Witkowski wskazał rachunki regionalne, co wynika z potrzeb strate-
gii rozwoju i zróżnicowania w regionie. Zwrócił przy tym uwagę na konieczność 
dokonywania szeregu szacunków i wykorzystywania ekonometrii, z uwagi na brak 
dostępu do wielu źródeł danych. W dalszych pracach wskazał na potrzebę połą-
czenia rachunku satelitarnego turystyki z innymi elementami gospodarki oraz 
uwzględnianie zagadnień dotyczących kosztów i korzyści.  
 Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek podkreślił stu- 
dialny charakter tematu, który umieszczono w planie prac metodologicznych (na 
lata 2014 i 2015), jako doskonalenie metodologii sporządzania uproszczonego 
rachunku satelitarnego turystyki dla Polski. Prof. F. Kubiczek postulował skon-
centrowanie prac nad rachunkiem satelitarnym turystyki w GUS.   
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 Obrady październikowe poświęcone były prognozie ludności na lata 2014— 
—2050. Temat przedstawiła wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak oraz Dorota 
Szałtys, zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych i Rynku 
Pracy GUS. Omówiono szczegółowo założenia i wyniki poszczególnych scena-
riuszy prognozy opracowanej w GUS. Jej założenia były konsultowane ze spe-
cjalistami naukowymi, m.in. z prof. dr hab. Ireną E. Kotowską i prof. drem hab. 
Markiem Okólskim. Założenia te przedyskutowano m.in. na posiedzeniu plenar-
nym Rządowej Rady Ludnościowej w maju 2014 r. Przy opracowywaniu pro-
gnozy wzięto pod uwagę dotychczasowy rozwój ludności, czynniki wpływające 
na ten proces, kierunki działań w zakresie polityki społecznej zawarte w doku-
mentach strategicznych oraz uwagi recenzentów.  
 Analiza wyników prognozy wskazuje, że będą trwały niekorzystne trendy  
w najważniejszych procesach demograficznych. Przewidywane zmiany wiekowe 
w liczbie kobiet w wieku rozrodczym spowodują, że liczba urodzeń będzie malała 
w całym prognozowanym okresie. Większa liczba zgonów w porównaniu do licz-
by urodzeń spowoduje pogłębianie się ujemnego przyrostu naturalnego, a w kon-
sekwencji następować będzie systematyczny ubytek liczby ludności Polski. 
 Najistotniejsze zmiany wystąpią w strukturze ludności według wieku, która 
ulegać będzie dynamicznym przemianom w prognozowanym okresie. Proces ten 
można nazwać przyspieszoną kontynuacją starzenia się społeczeństwa polskie-
go. Znajdzie to odzwierciedlenie w niekorzystnych zmianach populacji kobiet 
w wieku prokreacyjnym, w coraz mniejszej liczbie i odsetku najmłodszych 
roczników, w przesunięciu się ludności w wieku średnim do starszych grup wie-
ku oraz w systematycznym zwiększaniu się liczby i odsetka ludności starszej. 
Przyniesie to też niekorzystne zmiany populacji w podziale na ekonomiczne 
grupy wieku i znajdzie odbicie w zmniejszeniu się potencjalnych zasobów pracy 
oraz wzroście liczby ludności w wieku emerytalnym. Przedstawione w progno-
zie GUS kierunki zmian potwierdzają również sporządzone dla Polski prognozy 
Eurostatu i ONZ.   
 Rada Statystyki bardzo pozytywnie oceniła przygotowaną prognozę. W dys-
kusji zwrócono uwagę m.in. na konieczność szerszej jej prezentacji, w tym łącz-
nie z projekcją do 2070 r., możliwość uzupełnienia elementami związanymi 
z długością życia w zdrowiu oraz potrzeby uwzględnienia prognozy Eurostatu. 
 Tematem posiedzenia listopadowego była statystyka rynku pracy. Dr inż. 
Agnieszka Zgierska, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku 
Pracy GUS, przedstawiła zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz organizację 
badań rynku pracy, za które odpowiedzialne są również urzędy statystyczne  
w Bydgoszczy i Gdańsku. Omówiła niektóre inicjatywy podejmowane na forum 
międzynarodowym, których efekt końcowy będzie miał istotny wpływ na zmia-
ny w statystyce rynku pracy. Wskazała na prace Eurostatu w ramach planowa-
nego usprawnienia funkcjonującego Europejskiego Systemu Statystycznego 
(ESS) oraz uchwalenie na 19 posiedzeniu Międzynarodowej Konferencji Staty-
styków Pracy (ICLS) nowej rezolucji dotyczącej statystyki pracy, która po raz 
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pierwszy objęła swoim zakresem różne formy pracy oraz zaleciła zmianę na-
zewnictwa niektórych pojęć. Rekomendacje tej rezolucji zostały zatwierdzone 
przez MOP i będą miały konsekwencje dla spisów ludności, Badania Aktyw-
ności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i innych badań statystyki społecznej  
w zakresie zmiennych dotyczących rynku pracy.  
 Koreferaty przedstawili przedstawiciele organizacji związkowych w Radzie 
— Maria Osowska i Jan Guz. W koreferatach oraz dyskusji pokreślono przede 
wszystkim znaczenie danych z badań statystycznych rynku pracy w realizacji 
polityki społeczno-gospodarczej, w tym polityki spójności i budowy określonej 
strategii zarówno dla kraju, jak i regionu. Poruszono również problemy związa-
ne m.in. z wykorzystaniem w statystyce rynku pracy administracyjnych źródeł 
danych, możliwości większej dezagregacji informacji na poziomie terytorial-
nym, potrzeby rozszerzenia zakresu badawczego i zwiększenia częstotliwości 
niektórych badań. 
 Rada Statystyki pozytywnie oceniła kompleksowy program statystycznych 
badań rynku pracy w Polsce oraz planowane zmiany związane m.in. z zalece-
niami unijnymi. 
 Podczas posiedzenia grudniowego Rada zapoznała się ze skutkami dla PKB 
w Polsce i w innych krajach UE wprowadzenia Europejskiego Systemu Rachun-
ków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010). Temat przedstawiła Maria Je-
znach — dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych GUS — która wska-
zała na genezę ESA 2010 oraz harmonogram wdrożenia do statystyki europej-
skiej, omówiła kluczowe zmiany wprowadzone przez ESA 2010. W tym kontek-
ście przedstawiła nowy program transmisji danych, strategię informacyjną i or-
ganizację pracy w GUS nad standardem ESA 2010.  
 Koreferat przedstawił prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, który ustosunkował się 
m.in. do przesłanek rewizji ESA oraz zaliczania szarej strefy do PKB, a także 
poinformował o dokonanych przez NBP zmianach w bilansie płatniczym wyni-
kających z ESA 2010. Ponadto profesor podkreślił istotną kwestię dotyczącą 
ujawnienia według ESA 2010 długu ukrytego, to jest zobowiązań wobec fundu-
szy emerytalnych oraz zmiany w klasyfikacji w sektorze instytucji rządowych 
i samorządowych. 
 Rada Statystyki pozytywnie oceniła prace Departamentu Rachunków Naro-
dowych w zakresie wdrożenia ESA 2010. 
 W toku obrad grudniowych Rada Statystyki przyjęła jednogłośnie przez gło-
sowanie plan pracy na rok 2015. Tematami posiedzeń będą m.in.: koncepcja 
ESS 2020, badania statystyczne mikroprzedsiębiorstw, modernizacja statystyki 
społecznej, badania statystyczne rolnictwa, badanie społeczeństwa informacyj-
nego i cyfryzacji administracji publicznej oraz badanie innowacyjności i konku-
rencyjności.  
 W ostatnim punkcie posiedzenia przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Fran-
ciszek Kubiczek podziękował za wielokadencyjną pracę Tomaszowi Krzemień-
skiemu, członkowi Rady z ramienia Forum Związków Zawodowych. Rezygnacja 
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była spowodowana wystąpieniem z Forum Związków Zawodowych Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, gdzie Tomasz Krzemiński pra- 
cował. 
 Ponadto prof. Franciszek Kubiczek poinformował o przejściu na emeryturę An-
toniego Żurawicza, sekretarza Rady Statystyki, któremu podziękował za długolet-
nią współpracę. Do podziękowań dołączył się prezes GUS prof. dr hab. Janusz 
Witkowski.  
 

mgr Antoni Żurawicz — GUS 
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