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INFORMATOR 

Z prac urzędów statystycznych i jednostek podporządkowanych 

 
W dniu 18 lutego 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy odbyła się uroczysta 

inauguracja Regionalnego Ośrodka Informacji (powstałego w ramach projektu Systemu 

Informacyjnego Statystyki Publicznej, Zadanie 3. Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w jęz. 

polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki  

i systemów resortowych oraz budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z bezpłatnym 

dostępem do Internetu ).  

Po dokonaniu oficjalnego powitania uczestników przez p. Wiolettę Zwarę – Dyrektora 

Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, okolicznościowymi wystąpieniami uroczystość uświetnili 

goście honorowi tj. :  

 Dyrektor Generalna Głównego Urzędu Statystycznego Pani Anna Borowska, która 

przedstawiła rolę Regionalnych Ośrodków Informacji jako elementu systemu 

informacyjnego statystyki publicznej w regionie; 

 Przedstawicielka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Pani Izabela Rosiak - Dyrektor Biura 

Kadrowo-Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, która  

zapoznała zaproszonych gości o zrealizowanych wspólnie działaniach oraz wyzwaniach 

partnerstwa Urzędu Wojewódzkiego z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy; 

 Przedstawicielka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani dr Małgorzata  

Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która zaprezentowała  znaczenie 

i rolę statystyki publicznej z perspektywy władz samorządowych; 

 Przedstawiciel środowiska naukowego regionu, Pan prof. dr hab. Józef Stawicki - Dziekan 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, który przybliżył zarys roli statystyki w świecie nauki i społeczeństwie. 

Ponadto p. Barbara Ptaszyńska –  Zastępca Dyrektora US zaprezentowała materiał dotyczący 

zrealizowanego zadania pr. „Budowa ROI, rewolucja w Urzędzie”. 

Na zakończenie części oficjalnej spotkania, p. Małgorzata Rybak – Kierownik Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych wraz z p. Wiesławą Gierańczyk – Kierownikiem 

Referatu Badan i Analiz Regionalnych w tym Ośrodku, przedstawiły statystyczny obraz regionu  

w prezentacjach pt: „Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim”  

oraz „Regionalne opracowania analityczne”. 
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Wśród uczestników uroczystości znaleźli się również Pełnomocnik Prezesa GUS  

ds. koordynacji i modernizacji regionalnych ośrodków informacji Pani Katarzyna Cichońska  

oraz przedstawiciele współpracujących z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy jednostek 

administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucji. 

 

Spotkaniu towarzyszyły media, tj. przedstawiciele regionalnego dziennika Gazeta 

Pomorska, radia PIK i TVP SA Oddział w Bydgoszczy. Materiał filmowy zobaczyć można pod 

adresem http://bydgoszcz.tvp.pl/18918517/bedzie-latwiejszy-dostep-do-urzedu-statystycznego.  

 

Wszyscy zaproszeni goście po pierwszej części spotkania mieli ponadto okazję zapoznać się 

z wymiernymi efektami projektu, tj. salą szkoleniowo-konferencyjną (w której odbywały się 

obrady), Punkt Obsługi Klienta (mieszczący zmodernizowane i unowocześnione informatorium 

statystyczne, kancelarię Urzędu oraz punkt obsługi REGON) oraz biblioteką Urzędu  

(wraz z stanowiskami komputerowymi dla jednostek naukowo-badawczych oraz pozostałych 

klientów).  

Seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem osób uczestniczących, jak  

i (poprzez przekaz medialny) pozostałych instytucji oraz mieszkańców województwa, doskonale 

realizując cele postawione przed projektem SISP-2-SISk oraz pozwalając na efektywne 

wykorzystanie jego wyników, tj. udostępnianie produktów statystycznych, upowszechnianie wiedzy 

o statystyce, ale przede wszystkim promocję i wzmocnienie wizerunku statystyki publicznej  

i Urzędu.  

 

  


