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Do głównych zadań Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy należy:

• prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu 

obserwacji,

• prowadzenie badań statystycznych,

• zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza danych statystycznych,

• udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych,

• współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących 

województwa kujawsko-pomorskiego,

• prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfi ki województwa, w tym 

we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, administracji rządowej lub samorządowej,

• wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych 

i eksperckich samorządu,

• prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

• prowadzenie obsługi krajowych rejestrów urzędowych 

 – podmiotów gospodarki narodowej REGON ,

 – podziału terytorialnego kraju TERYT.

• wykonywanie specjalistycznych zadań ogólnokrajowych w ramach prac prowadzonych 

na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarze statystyki rynku pracy, w szczególności: 

 – prowadzenie i realizacja badań na terenie całego kraju z zakresu m.in. pracujących 

w gospodarce narodowej, bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych 

w urzędach pracy, popytu na pracę, czasu pracy, wynagrodzeń i innych kosztów pracy,

 – prowadzenie i realizacja prac mających na celu rozwój prowadzonych badań oraz poprawę 

efektywności ich realizacji i jakości opracowywanych wyników,

 – doskonalenie funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzanie nowych technik 

realizacji badań,

 – przygotowywanie założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, 

przetwarzaniem i analizowaniem danych,

 – opracowywanie rachunku satelitarnego z zakresu specjalizacji oraz danych na potrzeby 

europejskich rachunków narodowych, dla rachunków narodowych krajowych i regionalnych,

 – prowadzenie prac umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach 

administracyjnych,

 – tworzenie i prowadzenie tematycznej bazy danych statystycznych,

 – udostępnianie wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywanie materiałów 

analitycznych, jako wsparcie departamentów GUS.
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ZADANIA WYBRANYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych (OBR) jest inicjowanie i pro-
wadzenie analiz i badań regionalnych, działalności publikacyjnej oraz informacyjno-edukacyjnej Urzę-
du na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności:

• rozpoznawanie i analiza potrzeb odbiorców produktów statystycznych, 
• prowadzenie działalności wydawniczej 

Urzędu,
• przygotowywanie wydawnictw staty-

stycznych, opracowań sygnalnych oraz 
materiałów promocyjnych w obszarach: 
geografi a, stan i ochrona środowiska, 
mieszkania, infrastruktura komunalna, 
przemysł, budownictwo, rynek materia-
łowy i paliwowo-energetyczny, podział 
administracyjny, organizacja państwa, 
samorząd terytorialny, fi nanse publicz-
ne, obrona narodowa, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości, ra-
chunki narodowe, gospodarka społeczna, wyznania religijne, grupy etniczne, edukacja i wy-
chowanie, kultura, turystyka, sport, zdrowie i ochrona zdrowia, transport i łączność, handel
i gastronomia, wyniki przedsiębiorstw niefi nansowych i fi nansowych, rzeczowy majątek trwały 
i inwestycje,

• prowadzenie serwisu Internetowego Urzędu,
• współpraca z organami administracji publicznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, 
• popularyzacja oraz promocja zasobów i produktów Urzędu i statystyki publicznej na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego,
• obsługa informacyjna środków masowego przekazu.
W ramach OBR działają Referat Analiz i Badań Regionalnych oraz Referat Udostępniania Informacji 

i Edukacji Statystycznej.

Zadaniem Referatu Analiz i Badań Regionalnych OBR jest inicjowanie i prowadzenie analiz i ba-
dań regionalnych, w szczególności:

• monitorowanie i analizowanie sytuacji społeczno-gospodarczej re-
gionu, w tym pod kątem:

 – istotnych zjawisk, zmian, kierunków rozwoju i wewnętrznego 
zróżnicowania regionu oraz pozycji jednostek terytorialnych 
województwa na tle innych jednostek w kraju, 

 – obszarów przestrzennych województwa charakteryzujących się 
wspólnymi uwarunkowaniami oraz jednolitymi celami rozwoju, 

 – defi niowania obszarów funkcjonalnych oraz określania ich spe-
cyfi ki,

• realizowanie prac analitycznych w zakresie statystyki regionalnej
w województwie, 

• przygotowywanie wydawnictw statystycznych, opracowań sygnal-
nych oraz materiałów promocyjnych w obszarach: ludność, procesy 
demografi czne, rodzina, warunki bytu ludności, pomoc społeczna, 
nauka, technika i społeczeństwo informacyjne, badania regionalne,  
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• realizowanie badań regionalnych z wyłączeniem badań wchodzących w obszar działania innych 
komórek organizacyjnych Urzędu,

• realizowanie zadań na rzecz rozwoju metodologii opracowywania regionalnych danych staty-
stycznych, w tym defi niowania wskaźników rozwoju oraz obszarów funkcjonalnych w regionie,

• prowadzenie międzynarodowej współpracy Urzędu w zakresie badań i analiz regionalnych.

Zadaniem Referatu Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej OBR jest prowadzenie działań 
o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w szczególności: 

• prowadzenie informatorium statystycznego:
 – udostępnianie informacji telefonicznie i na miejscu oraz realizowanie pisemnych zamówień 

indywidualnych,
 – prowadzenie prenumeraty i sprzedaży wydawnictw statystycznych Urzędu i Głównego 

Urzędu Statystycznego,
• prowadzenie i udostępnianie księgozbioru 

informatorium statystycznego,
• prowadzenie edukacji statystycznej, w tym:

 – projektowanie form i metod działań
z zakresu edukacji wśród różnych grup 
odbiorców,

 – opracowywanie materiałów informa-
cyjnych, prezentacji, pokazów oraz in-
nych form służących celom edukacyj-
nym, 

 – współpraca z jednostkami zewnętrzny-
mi w ramach prowadzonej działalności 
z zakresu edukacji statystycznej.

Zadania Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy (ORP) obejmują:
• prowadzenie na rzecz statystyki ogólnokrajowej prac związanych z realizacją i rozwo-

jem badań: o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, popytu na pracę, o pracujących, o wyna-
grodzeniach i czasie pracy, o bezrobotnych i poszu-
kujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy, 
w szczególności:

 – zapewnienie wysokiej jakości zgromadzonych danych 
oraz podejmowanie działań mających na celu ograni-
czenie obciążenia respondentów, przyspieszenie opra-
cowania wyników i dostarczenie ich odbiorcom oraz 
ograniczenie ponoszonych kosztów,

 – ocena jakości danych i kontrola kompletności zbiorów, 
analiza przyczyn braków odpowiedzi i podejmowanie 
działań naprawczych mających na celu zapewnienie 
wysokiej jakości informacji wynikowych,

 – przygotowywanie założeń do systemów informatycz-
nych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem
i analizowaniem danych, 

 – doskonalenie narzędzi badawczych i wprowadzanie 
nowych technik realizacji badań, 
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• współpraca z departamentami Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie m.in.:
 – inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych,
 – monitorowania zmian oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do 

obowiązujących wymogów prawnych,
• realizowanie prac analitycznych w zakresie statystyki rynku pracy,
• przygotowanie wydawnictw statystycznych i opracowań sygnalnych oraz materiałów promo-

cyjnych w obszarze rynku pracy,
• zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza danych statystycznych dotyczących ba-

dań z zakresu rynku pracy, w szczególności:
 – współpraca z podmiotami sprawozdawczymi w zakresie realizacji obowiązku sprawozdaw-

czego, 
 – przeprowadzenie kontroli logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnia-

nie błędów z jednostkami sprawozdawczymi,
• prowadzenie międzynarodowej współpracy Urzędu w zakresie badań i analiz rynku pracy.
W ramach ORP działa Referat Metodologii Badań Rynku Pracy.

Zadania Referatu Metodologii Badań Rynku Pracy ORP to w szczególności:
• prowadzenie prac umożliwiających wykorzystywanie w badaniach rynku pracy danych groma-

dzonych w źródłach administracyjnych,
• opracowywanie rachunku satelitarnego z zakresu specjalizacji rynku pracy,
• opracowywanie danych na potrzeby europejskich rachunków narodowych (system ESA), dla 

rachunków narodowych krajowych i regionalnych,
• opracowanie metodologii defi niowania lokalnych obszarów rynku pracy,
• prowadzenie prac związanych z integracją źródeł danych w zakresie integracji formularzy oraz 

integracji danych formularzowych z danymi z różnych źródeł,
• realizowanie zadań związanych z utrzymaniem i aktualizacją tematycznej bazy danych staty-

stycznych dotyczącej rynku pracy,

• prowadzenie współpracy z ogólnopolskimi koordynatorami badań z zakresu rynku pracy,
• współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami administracji publicznej oraz 

jednostkami doradczymi i eksperckimi w obszarze rynku pracy.

Zadaniem Wydziału Badań Ankietowych (WBA) jest, w szczególności:
• realizowanie społecznych i rolniczych badań ankietowych na terenie województwa kujawsko-

-pomorskiego, w tym:
 – prowadzenie w terenie wywiadów bezpośrednich przy pomocy formularzy papierowych 

lub elektronicznych wyłącznie w mieszkaniach, punktach sprzedaży detalicznej i zakładach 
usługowych lub gospodarstwach rolnych wskazanych przez koordynatorów badań,

 – prowadzenie wywiadów telefonicznych przy pomocy formularzy elektronicznych wyłącz-
nie w wyznaczonych przez koordynatorów punktach badań,

 – dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz o terminową realizację powierzo-
nych zadań,
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 – udzielanie telefonicznie informacji respondentom na temat realizowanych badań oraz ob-
sługa Infolinii,

 – umawianie wywiadów z respondentami,
• koordynowanie sieci ankieterów oraz rzeczoznawców społecznych i rolniczych badań ankie-

towych, 
• przygotowanie wydawnictw statystycznych, opracowań sygnalnych oraz materiałów promo-

cyjnych w obszarach: ceny, rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo.

Zadania Wydziału Rejestrów (WR) obejmują: 
• prowadzenie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON,
• obsługa podmiotów w zakresie aktualizacji rejestru REGON wnioskujących o wpis, zmianę bądź 

likwidację wpisu w rejestrze dostarczonych do Urzędu w formie papierowej oraz przekazywa-
nych z innych systemów informatycznych administracji publicznej zasilającej rejestr,

• udostępnianie danych z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej 
REGON,

• realizowanie prac dotyczących rozwo-
ju i aktualizacji rejestrów oraz opera-
tów do badań statystycznych dotyczą-
cych specjalizacji Urzędu,

• przygotowanie wydawnictw staty-
stycznych, opracowań sygnalnych oraz 
materiałów promocyjnych w obszarze
podmioty gospodarki narodowej,

• prowadzenie Krajowego Rejestru Urzę-
dowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT,

• aktualizowanie rejestru TERYT, w tym aktualizacja przestrzennej bazy adresowej w postaci mapy 
cyfrowej, zawierającej usytuowanie budynków w terenie wg numeracji działek ewidencyjnych,

• udostępnianie wyciągów danych z rejestru podziału terytorialnego oraz map cyfrowych 
na zamówienie zewnętrznych odbiorców informacji.

Oddziały Terenowe w Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku

Zadania Oddziałów Terenowych obejmują wszystkie zadania realizowane przez Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy, w szczególności:

• realizowanie spisów powszechnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
• prowadzenie krajowego rejestru urzędowego REGON i TERYT,
• realizowanie społecznych i rolniczych badań ankietowych na terenie województwa kujawsko-

-pomorskiego,
• prowadzenie na rzecz statystyki ogólnokrajowej prac związanych z realizacją i rozwojem badań: 

o kosztach pracy (Włocławek) oraz o strukturze wynagrodzeń (Toruń),
• zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza danych statystycznych dotyczących badań 

z zakresu rynku pracy,
• współpraca przy opracowywaniu regionalnych zestawień danych oraz wydawnictw statystycz-

nych i opracowań sygnalnych oraz materiałów promocyjnych dotyczących rynku pracy,
• prowadzenie informatorium statystycznego,
• prowadzenie i udostępnianie księgozbioru informatorium statystycznego,
• prowadzenie edukacji statystycznej.
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Jak załatwić sprawę w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy? Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć? 

Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć na stronie internetowej naszego Urzędu w zakładce

CO, GDZIE, JAK ZAŁATWIĆ?

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/ 
 

WYBRANE USŁUGI

UZYSKANIE INFORMACJI Z REJESTRU REGON

Bydgoszcz
52 36 69 341
52 36 69 344

Toruń
56 61 17 134

Włocławek
54 23 56 430

Inowrocław
53 33 04 766

Co chcę załatwić? Uzyskać dane o podmiotach z rejestru REGON. 

Kogo dotyczy? Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem danych z rejestru REGON.

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić?

Nie ma obowiązującego wzoru zamówienia.

Przygotuj warunki wyboru, na podstawie, których ma zostać przygotowane 

zestawienie danych oraz formę, w jakiej dane powinny zostać przygotowa-

ne (forma papierowa, forma elektroniczna z określeniem nośnika danych, np. 

CD ROM).

W przypadku składania zapotrzebowania na dane w formie pisemnej, w sposób 

możliwie precyzyjny wskaż w zamówieniu zakres poszukiwanych informacji 

np.: symbol działalności przeważającej poszukiwanych podmiotów wg Polskiej 

Klasyfi kacji Działalności (PKD) 2007, zasięg terytorialny, szereg czasowy danych, 

forma prawna podmiotów, itp.

W przypadku nieodpłatnego udostępniania danych z rejestru REGON:

• organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne ad-

ministracji publicznej,

• organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego, 

innym instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu 

Bankowi Polskiemu, Państwowej Inspekcji Pracy, Generalnemu Inspektoro-

wi Ochrony Danych Osobowych, 

• pozostałym podmiotom wskazanym w art. 44 ust. 2 ustawy o statystyce 

publicznej,

prosimy o przesłanie zamówienia w formie ofi cjalnego pisma urzędowego, ze 

wskazaniem zakresu danych niezbędnych do wykonywania statutowych zadań.
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UZYSKANIE INFORMACJI Z REJESTRU TERYT

Bydgoszcz
52 36 69 322
52 36 69 350

Toruń
56 61 17 161

Włocławek
54 23 56 466

Inowrocław
53 33 04 766

Co chcę załatwić?

Uzyskać dane z rejestru TERYT (krajowego rejestru urzędowego podziału tery-

torialnego kraju) dotyczące:

• wykazu identyfi katorów i nazw jednostek podziału terytorialnego – TERC, 

• wykazu identyfi katorów i nazw miejscowości – SIMC,

• centralnego katalogu ulic – ULIC,

• rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC,

• identyfi kacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC.

Kogo dotyczy? Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych z rejestru TERYT.

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić?

Dane z rejestru TERYT wchodzące w skład systemów TERC i SIMC oraz katalogu 

ULIC możesz uzyskać samodzielnie korzystając z serwisu internetowego Głów-

nego Urzędu Statystycznego, pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-

statystyki-publicznej/rejestr-teryt/ oraz z nowej usługi sieciowej – interfejsy API. 

Szczegóły dostępu do danych rejestrowych TERYT poprzez usługę sieciową znaj-

dują się na stronie internetowej GUS, pod adresem: 

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/interfejsyapi/

Dane z systemów BREC i NOBC udostępniane są po złożeniu:

• zamówienia zgodnie z opisem podanym na stronie internetowej GUS, 

pod adresem:     http://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/jak-zamowic-

dane-3079/, podając w zamówieniu, w sposób możliwie przejrzysty, stan 

i zakres poszukiwanych informacji,

• wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, 

wprowadzonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, 

zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicz-

nym,

• wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, określone-

go w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzo-

ru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 94), 
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POMOC W ZAKLASYFIKOWANIU wg PKD, PKWiU, KŚT, PKOB, CN

Ośrodek Klasyfi kacji i Nomenklatur  Urząd Statystyczny w Łodzi

tel.:  42 683 92 72;  42 683 92 76; 42 683 92 74;  ul. Suwalska 29
 42 683 92 71;  42 683 92 75; 42 683 92 82  93-176 Łódź
fax:  42 683 90 10
e-mail:   Klasyfi kacjeUSLDZ@stat.gov.pl

Co chcę załatwić?

Uzyskać pomoc w zaklasyfi kowaniu: 
• działalności gospodarczej, wg Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD), 
• wyrobu lub usługi do celów podatkowych, wg Polskiej Klasyfi kacji Wyro-

bów i Usług (PKWiU), 
• obiektu budowlanego, wg Polskiej Klasyfi kacji Obiektów Budowlanych 

(PKOB), 
• środka trwałego, wg Klasyfi kacji Środków Trwałych (KŚT), 
• towarów eksportowanych i importowanych, wg Nomenklatury Taryfowej 

i Statystycznej (CN).

Kogo dotyczy?
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji w zakresie symboli klasy-
fi kacyjnych.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Nie ma określonego formularza – wystarczy pisemny wniosek o wydanie infor-
macji klasyfi kacyjnej wraz z czytelnym podpisem.
Pamiętaj, aby dokładnie określić działalność, wyrób lub usługę, obiekt budow-
lany, rodzaj środka trwałego lub towar, który chcesz zaklasyfi kować zgodnie 
z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Ośrodka (http://lodz.
stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfi kacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-
w-lodzi/).
Pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania 
podmiotu. Nie zapomnij, że musisz załączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo 
w przypadku, gdy wniosek podpisuje podmiot trzeci w imieniu wnioskodawcy. 
Wniosek można wysłać e-mailem, faksem, pocztą tradycyjną lub złożyć osobi-
ście w siedzibie Urzędu.

UZYSKANIE INFORMACJI STATYSTYCZNYCH 

(bez grupy odbiorców – MEDIA)

Bydgoszcz
52 36 69 400

Toruń
56 61 17 102

Włocławek
54 23 56 445

Inowrocław
53 33 04 767

Co chcę załatwić?
Uzyskać dane statystyczne lub informacje o danych statystycznych (na przy-
kład: informacje o wskaźnikach, metodologii, skierowanie do źródeł, w których 
znajdziesz poszukiwane dane statystyczne).

Kogo dotyczy?
Osób zainteresowanych uzyskaniem danych statystycznych lub informacji 
o danych statystycznych (poza mediami).
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Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

W przypadku załatwienia sprawy telefonicznie nie musisz wypełniać żadnych 
dokumentów.  
Zamówienia przesyłane drogą elektroniczną (faks, e-mail) nie podlegają jednoli-
temu wzorcowi, należy jednak pamiętać, by zawierały niezbędne informacje do-
tyczące zakresu poszukiwanych danych lub konkretny wskaźnik (np.: liczba lud-
ności, wskaźnik infl acji), zasięg terytorialny (np.: województwo, powiat, gmina), 
szereg czasowy danych (np.: rok, kwartał, miesiąc), swoje dane kontaktowe (imię 
i nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji, adres do korespondencji, telefon 
kontaktowy).

Gdzie załatwię 
sprawę?

Jeżeli masz dostęp do Internetu, możesz samodzielnie odszukać interesujące 
Ciebie informacje statystyczne, na przykład:
• na stronach urzędów statystycznych – pod adresem: 

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ (strona główna GUS → zakładka 
Statystyka regionalna), 

• w Banku Danych Lokalnych – pod adresem: http://bdl.stat.gov.pl (strona 
główna GUS → zakładka Banki i bazy danych), 

• w systemie monitorowania rozwoju STRATEG – pod adresem: 
http://strateg.stat.gov.pl/ (strona główna GUS → zakładka STRATEG),

• odnośnie publikacji i opracowań (zbiorczych i branżowych):
• GUS – pod adresem: http://stat.gov.pl/publikacje/ lub 

http://stat.gov.pl/sygnalne/ (strona główna GUS → zakładka Publikacje 
lub Informacje sygnalne),

• urzędów statystycznych – na stronach poszczególnych urzędów  
(→ zakładka Publikacje i foldery lub Opracowania bieżące),

• odnośnie metainformacji i źródeł danych statystycznych – pod adresem: 
http://stat.gov.pl/metainformacje/ (strona główna GUS → Metainformacje). 

Informacje możesz również uzyskać telefonicznie w Informatorium Statystycz-
nym lub skorzystać z zasobów bibliotecznych na miejscu.

UZYSKANIE INFORMACJI STATYSTYCZNYCH 

PRZEZ PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW

52 36 69 349

Co chcę załatwić?
Uzyskać dane statystyczne lub informację o danych statystycznych (na przy-
kład: informacje o wskaźnikach, metodologii, skierowanie do źródeł, w których 
znajdziesz poszukiwane dane statystyczne). 

Kogo dotyczy? Przedstawicieli mediów.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

W przypadku załatwienia sprawy telefonicznie nie musisz wypełniać żadnych 
dokumentów.  
Zamówienia przesyłane drogą elektroniczną (faks, e-mail) nie podlegają jedno-
litemu wzorcowi, należy jednak pamiętać, by zawierały informacje o zakresie te-
matycznym lub konkretnym wskaźniku (np.: wskaźnik zatrudnienia), zasięgu te-
rytorialnym (np.: województwo, powiat), szeregu czasowym danych (np.: lata/
rok, kwartał/y), informacje pozwalające na identyfi kację zamawiającego (imię 
i nazwisko, nazwa redakcji, adres do korespondencji, telefon kontaktowy), in-
formacje o formie przekazania danych (e-mail, wywiad).
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Gdzie załatwię 
sprawę?

Z pracownikiem odpowiedzialnym za kontakt z mediami możesz skontaktować się:
• osobiście, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy:

85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, Strefa Klienta, I piętro, budynek B, 
pok. 12,

• drogą elektroniczną: k.hunker@stat.gov.pl, 
• telefonicznie,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Interesujące Cię informacje statystyczne możesz również samodzielnie odszu-
kać, na przykład:
• na stronach urzędów statystycznych – pod adresem: 

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/  (strona główna GUS → zakładka 
Statystyka regionalna),

• w Banku Danych Lokalnych – pod adresem: http://bdl.stat.gov.pl (strona 
główna GUS → zakładka Banki i bazy danych), 

• w systemie monitorowania rozwoju STRATEG – pod adresem: 
http://strateg.stat.gov.pl/ (strona główna GUS → zakładka STRATEG),

• odnośnie publikacji i opracowań (zbiorczych i branżowych):
• GUS – pod adresem: http://stat.gov.pl/publikacje/ 

lub http://stat.gov.pl/sygnalne/ (strona główna GUS → zakładka Publi-
kacje lub Informacje sygnalne),

• urzędów statystycznych – na stronach poszczególnych urzędów  
(→ zakładka Publikacje i foldery lub Opracowania bieżące),  

• odnośnie metainformacji i źródeł danych statystycznych – pod adresem: 
http://stat.gov.pl/metainformacje/ (strona główna GUS → Metainformacje). 

Informacje możesz również uzyskać telefonicznie w Informatorium Statystycz-
nym lub skorzystać z zasobów bibliotecznych na miejscu.

UZYSKANIE INFORMACJI 

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

oraz

UZYSKANIE INFORMACJI W CELU PONOWNEGO 

WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Bydgoszcz
52 36 69 390

Toruń
56 61 17 100

Włocławek
54 23 56 470

Inowrocław
53 33 04 750

Co chcę załatwić?

Uzyskać informację publiczną lub uzyskać informację publiczną w celu ponow-
nego jej wykorzystania, tj. każdą informację o sprawach publicznych, w trybie 
określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej.

Kogo dotyczy?
Osób zainteresowanych uzyskaniem informacji publicznej oraz osób zaintere-
sowanych uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania.



iiABC Klienta

13

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

W przypadku wniosków przesyłanych drogą elektroniczną (e-mail, faks) oraz 
pocztą tradycyjną, należy wypełnić formularz, którego wzór można pobrać ze 
strony internetowej naszego Urzędu.

Gdzie załatwię 
sprawę?

Jeżeli masz dostęp do Internetu, możesz samodzielnie odszukać interesujące 
Ciebie informacje statystyczne, na przykład:
• na stronach urzędów statystycznych – pod adresem: 

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ (strona główna GUS → zakładka 
Statystyka regionalna), 

• w Banku Danych Lokalnych – pod adresem: http://bdl.stat.gov.pl (strona 
główna GUS → zakładka Banki i bazy danych), 

• w systemie monitorowania rozwoju STRATEG – pod adresem: 
http://strateg.stat.gov.pl/ (strona główna GUS → zakładka STRATEG),

• odnośnie publikacji i opracowań (zbiorczych i branżowych):
• GUS – pod adresem: http://stat.gov.pl/publikacje/ 

lub http://stat.gov.pl/sygnalne/ (strona główna GUS → zakładka Publi-
kacje lub Informacje sygnalne),

• urzędów statystycznych – na stronach poszczególnych urzędów  
(→ zakładka Publikacje i foldery lub Opracowania bieżące),  

• odnośnie metainformacji i źródeł danych statystycznych – pod adresem: 
http://stat.gov.pl/metainformacje/ (strona główna GUS → Metainformacje). 

Informacje możesz również uzyskać telefonicznie w Informatorium Statystycz-
nym lub skorzystać z zasobów bibliotecznych na miejscu. 

Wniosek możesz wysłać e-mailem, faksem, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście 
w siedzibie Urzędu lub w jednym z naszych oddziałów terenowych.

ZAKUP PUBLIKACJI STATYSTYCZNYCH

Bydgoszcz
52 36 69 400

Toruń
56 61 17 102

Włocławek
54 23 56 445

Inowrocław
53 33 04 767

Co chcę załatwić?

Zakupić publikacje wydane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy lub Główny 
Urząd Statystyczny.
W przypadku publikacji GUS zakupu można dokonać w Zakładzie Wydaw-
nictw Statystycznych, także za pośrednictwem sklepu internetowego: 
http://zws.stat.gov.pl/katalog-produktow/

Kogo dotyczy? Wszystkich zainteresowanych zakupem publikacji.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

W przypadku załatwienia sprawy telefonicznie lub na miejscu w Urzędzie nie 
musisz wypełniać żadnych dokumentów. 
Jeżeli składasz zamówienie pisemnie (poczta, e-mail, faks) przygotuj:
• swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji, 

adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego),
• dane potrzebne do wystawienia rachunku (m. in. w przypadku fi rmy – NIP), 
• preferowany sposób zapłaty (przelew, gotówka),
• tytuły publikacji,
• liczbę egzemplarzy,
• formę publikacji (książka lub/i płyta CD).
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PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

Z ZAKRESU STATYSTYKI PUBLICZNEJ

52 36 69 496

Co chcę załatwić?
Wziąć udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie statystyki publicznej, które 
przeprowadzą pracownicy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Kogo dotyczy?

Przedstawicieli administracji publicznej, pracowników dydaktycznych przed-
szkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczelni 
wyższych, którzy chcą poszerzyć wiedzę swoją oraz swoich uczniów lub stu-
dentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wypełnij  odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie interneto-
wej naszego Urzędu, pod adresem: 
http://bydgoszcz.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ (zakładka górna Edukacja 
statystyczna). Zgłoszenie możesz wysłać e-mailem, faksem, pocztą tradycyjną, 
skontaktować się telefonicznie lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

ODBYCIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM

52 36 69 346

Co chcę załatwić?
Odbyć staż w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy lub jednym z jego oddzia-
łów terenowych, fi nansowany ze środków powiatowego urzędu pracy, w tym 
środków Unii Europejskiej. 

Kogo dotyczy?
Osób bezrobotnych, zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Statystycz-
nym w Bydgoszczy, spełniających warunki skierowania na staż.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Należy w odpowiedniej instytucji, urzędzie zgłosić chęć odbycia stażu i pobrać 
skierowanie.
W pierwszym dniu stażu poprosimy Cię o wypełnienie właściwych oświadczeń 
i przyrzeczenia dotyczącego zachowania tajemnicy statystycznej.

ODBYCIE PRAKTYKI ABSOLWENCKIEJ 

LUB STAŻU ABSOLWENCKIEGO W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM

52 36 69 346

Co chcę załatwić?
Odbyć praktykę absolwencką lub staż absolwencki w Urzędzie Statystycznym 
w Bydgoszczy lub jednym z jego oddziałów terenowych.

Kogo dotyczy?
Osób z wyższym wykształceniem, które nie ukończyły 30 roku życia.
Preferowane kierunki wykształcenia w dziedzinie: ekonomii, informatyki, mate-
matyki, socjologii, geografi i.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

W pierwszym dniu praktyki poprosimy Cię o wypełnienie właściwych oświad-
czeń i przyrzeczenia dotyczącego zachowania tajemnicy statystycznej.
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ODBYCIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ/STAŻU STUDENCKIEGO 

W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM

52 36 69 346

Co chcę załatwić?
Odbyć praktykę studencką lub staż studencki w Urzędzie Statystycznym w Byd-

goszczy lub jednym z jego oddziałów terenowych.

Kogo dotyczy?
Studentów zainteresowanych odbyciem praktyki lub stażu studenckiego 

w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić?

W pierwszym dniu praktyki poprosimy Cię o wypełnienie właściwych oświad-

czeń i przyrzeczenia dotyczącego zachowania tajemnicy statystycznej.

UMÓWIENIE SIĘ NA WIZYTĘ ANKIETERA 

LUB CHĘĆ ZMIANY TERMINU PRZEPROWADZENIA BADANIA ANKIETOWEGO

52 36 69 482; 52 36 69 362

Co chcę załatwić?
Umówić się na wizytę ankietera lub zgłosić chęć zmiany terminu przeprowa-

dzenia badania ankietowego.

Kogo dotyczy?
Gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych wylosowanych do poszcze-

gólnych badań.

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić?

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.

Przygotuj:

• nazwę badania, do którego zostałeś wylosowany,

• swoje dane kontaktowe (adres, numer telefonu kontaktowego),

• propozycję terminu wizyty/przeprowadzenia badania ankietowego.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI ANKIETERA/TELEANKIETERA

52 36 69 482; 52 36 69 362

Co chcę załatwić? Zweryfi kować tożsamość ankietera/teleankietera.

Kogo dotyczy?
Gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych lub punktów sprzedaży deta-

licznej wylosowanych do badania.

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić?

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów. 

Potrzebujemy jedynie nazwisko ankietera/teleankietera lub Twoje dane adresowe.

Można tego dokonać:

• osobiście – sprawdzając legitymację służbową ankietera (zawierającą zdję-

cie i pieczątkę Urzędu) oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego ba-

dania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania,

• lub telefonicznie. 



ii ABC Klienta

16

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA URZĘDU

Bydgoszcz
52 36 69 390

Toruń
56 61 17 100

Włocławek
54 23 56 470

Inowrocław
53 33 04 750

Co chcę załatwić?

Złożyć skargę, wniosek lub petycję dotyczącą funkcjonowania Urzędu, w tym 

jakości świadczonych usług, w interesie publicznym, własnym lub innej osoby 

za jej zgodą.

Kogo dotyczy?

Osób fi zycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości praw-

nej lub grupy tych podmiotów, które kwestionują m.in. zgodność z prawem 

lub rzetelność usług świadczonych przez Urząd (jego pracowników), wnioskują 

o usprawnienie funkcjonowania Urzędu albo żądają zmiany przepisów prawa 

czy podjęcia działania w sprawie dotyczącej podmiotu, życia zbiorowego lub 

wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, które 

mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji Urzędu.

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić?

Przy składaniu skarg, wniosków i petycji nie obowiązuje żaden formularz. Skar-

gę, wniosek lub petycję opisz samodzielnie w piśmie złożonym osobiście bądź 

przekazanym w formie elektronicznej (np. e-mailem), faksem lub pocztą trady-

cyjną. 

O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem albo petycją decyduje treść pisma, 

a nie jego forma zewnętrzna. 

Istnieje możliwość zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie w siedzibie Urzędu lub 

w jednym z jego Oddziałów terenowych. Pracownik przyjmujący zgłoszenie 

sporządzi wówczas protokół, który podpisują obie strony (składający i przyjmu-

jący zgłoszenie).

Dyrektor Urzędu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu 

w poniedziałki od godz. 14:00 do 16:00.

Pisząc skargę, wniosek lub petycję, pamiętaj o podaniu:

• imienia i nazwiska lub nazwy reprezentowanego przez siebie podmiotu,

• adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego,

• dokładnego opisu charakteru zdarzenia lub zachowania, które spowodo-

wało potrzebę złożenia skargi lub wniosku (np. opis przebiegu rozmowy 

z pracownikiem Urzędu),

• przedmiotu składanej petycji.

Przy opisywaniu motywów skargi lub wniosku podaj w sposób zwięzły i zrozu-

miały wszystkie dane mające znaczenie w sprawie, np. nazwiska pracowników 

Urzędu (jeśli są Ci znane), datę wizyty w Urzędzie itp.
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zbierania danych 
statystycznych

gromadzenia, przechowywania 
i opracowywania zebranych 

danych

ogłaszania, udostępniania 
i rozpowszechniania wyników 

badań statystycznych

Prezes  GUS

Dyrektorzy Urzędów Statystycznych Jednostki podporządkowane

– Centralna Biblioteka Statystyczna  
im. Stefana Szulca

http://cbs.stat.gov.pl
– Zakład Wydawnictw Statystycznych  

http://zws.stat.gov.pl
– Centrum Informatyki Statystycznej  

http://cis.stat.gov.pl
– Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 

http://cbies.stat.gov.pl

SYSTEM STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE

Podstawą prawną działania statystyki publicznej jest Ustawa o statystyce publicznej z dnia 
29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2012, poz. 591 z późniejszymi zmianami), która określa zadania i organizację 
służb statystyki publicznej.

Statystyka publiczna jest systemem:

Statystyka publiczna zapewnia: rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeń-
stwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji 
ekonomicznej, demografi cznej, społecznej oraz stanie środowiska naturalnego. 

Do podstawowych zadań służb statystyki publicznej należy w szczególności:
• rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne oraz przygotowywanie 

na tej podstawie projektów programów badań statystycznych statystyki publicznej oraz ich 
przedstawianie Radzie;

• organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii;
• zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich analizowanie;
• przeprowadzanie spisów powszechnych;
• opracowywanie standardowych klasyfi kacji, nomenklatur i defi nicji podstawowych kategorii, 

ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja;
• udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych;
• prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych podmiotów gospodarki narodowej i podziału 

terytorialnego kraju;
• prowadzenie badań i analiz wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowią-

zań międzynarodowych;
• popularyzacja wiedzy o statystyce.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Główne-
go Urzędu Statystycznego powoływany i nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. 
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Organami opiniodawczo-doradczymi Prezesa GUS są:
• Kolegium oraz jego Prezydium – rozpatruje projekty wieloletnich programów rozwoju oraz rocz-

ne programy badań statystycznych statystyki publicznej,
• Komisja Programowa - w zakresie programowania badań statystycznych,
• Komisja Metodologiczna - w zakresie metodologii badań statystycznych,
• Komitet Redakcyjny - w zakresie działalności publikacyjnej GUS i urzędów statystycznych,
• Rada Dyrektorów - w zakresie opiniowania spraw o szczególnej wadze dla statystyki publicz-

nej,
• Rada Edukacji Statystycznej – w sprawach funkcjonowania i rozwoju edukacji statystycznej,
• Naukowa Rada Statystyczna – w sprawach metodologii badań statystycznych.

Na terenie całego kraju działa Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS), które jest organizacją sku-
piającą przedstawicieli służb statystyki publicznej i środowisk akademickich, samorządu terytorialnego 
i gospodarczego, jednostek administracji rządowej itp., którzy są zainteresowani teorią i praktyką ba-
dań statystycznych.

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ (PBSSP)

Podstawowe zadanie dostarczania rzetelnych i obiektywnych informacji statystycznych może być 
realizowane dzięki szerokiemu i zróżnicowanemu tematycznie zakresowi prowadzonych badań, a tak-
że możliwości pozyskiwania informacji z innych systemów informacyjnych państwa. Podstawę prawną 
prowadzenia badań stanowi 

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej,

publikowany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Projekt PBSSP na każdy 
następny rok ustalany jest przez Radę Statystyki, na podstawie propozycji przygotowanej przez Pre-
zesa GUS. Propozycja ta uwzględnia wymagania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
i innych organizacjach międzynarodowych i jest wynikiem przeprowadzanych corocznie szerokich kon-
sultacji z resortami i instytucjami prowadzącymi badania w ramach statystyki publicznej oraz we współ-
pracy z organami administracji centralnej i terenowej, władzami samorządowymi, organizacjami 
gospodarczymi, społecznymi i związkowymi oraz środowiskami naukowymi.

W ramach prowadzonych konsultacji regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zbiera uwa-
gi przedstawicieli wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej oraz środowiska naukowego, 
służące dostosowaniu działań statystyki publicznej do oczekiwań odbiorców instytucjonalnych. Przy 
projektowaniu prac programowych szczególnie cenne dla statystyki są opinie, sugestie i propozycje 
zgłaszane ze strony jak najszerszego kręgu użytkowników informacji statystycznych.

Tematyka badań jest bardzo rozległa, może dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospo-
darczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem 
metod statystycznych.
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MISJA I CELE POLSKIEJ STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Zmiany zachodzące nieustannie w życiu społeczno-gospodarczym stawiają nowe wyzwania przed 
statystyką publiczną. Dotyczą one zarówno zakresu informacyjnego badań statystycznych, jak rów-
nież aktualności dostarczanych informacji, przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Istotne jest, aby sta-
tystyka publiczna wychodziła naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i dostarczała informacji służących 
do aktualnych analiz i prognoz. Dodatkowe wyzwanie dla statystyki stanowi tendencja do zmniejszania 
obciążenia respondentów obowiązkami statystycznymi i ograniczenie kosztów prowadzenia badań.

Zgodnie z planowanymi kierunkami rozwoju:

Misją statystyki publicznej 

jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycz-
nych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, 
odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych – Kierunki rozwoju pol-
skiej statystyki publicznej do 2017 r.  

Cele strategiczne i operacyjne 

wynikające z realizacji misji statystyki publicznej kształtują politykę jakości, która polega na ciągłym do-
skonaleniu jakości procesów statystycznych dla lepszego zaspokojenia potrzeb użytkowników, zmniej-
szenia obciążeń respondentów oraz obniżenia kosztów tworzenia statystyk. Przyjęta defi nicja jakości 
w statystyce oparta jest na defi nicji jakości Europejskiego Systemu Statystycznego i odwołuje się w swo-
ich aspektach do satysfakcji użytkowników.

Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych

W celu wypracowania wspólnych ram jakości dla Europejskiego Systemu Statystycznego, budowa-
nego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, wypracowany został Europejski Kodeks Praktyk 
Statystycznych. Kodeks ten opiera się na 15 zasadach dotyczących tworzenia statystyk w zakresie: śro-
dowiska instytucjonalnego, procesów statystycznych i wyników badań statystycznych.

Zasady wynikające z Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych:
• Niezależność zawodowa – niezależność zawodowa organów statystycznych od innych poli-

tycznych, regulacyjnych lub administracyjnych departamentów lub organów, a także od pod-
miotów sektora prywatnego, zapewnia wiarygodność statystyk europejskich.

• Upoważnienie do gromadzenia danych – organy statystyczne są wyraźnie upoważnione prze-
pisami prawa do gromadzenia informacji dla celów statystyk europejskich. Organy administra-
cji publicznej, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i wszyscy obywatele mogą mieć praw-
ny obowiązek udzielenia dostępu do danych lub podania takich danych na potrzeby statystyk 
europejskich na żądanie organów statystycznych.

• Odpowiednia ilość zasobów – zasoby dostępne organom statystycznym są wystarczające, aby 
spełnić wymogi statystyk europejskich. 
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• Zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniej jakości – organy statystyczne są zobowiązane 
do zapewniania jakości. Systematycznie i regularnie wskazują mocne i słabe strony w celu 
ciągłego doskonalenia jakości procesów i produktów.

• Poufność statystyk – należy bezwzględnie zapewnić poufność dostawców danych (gospo-
darstw domowych, przedsiębiorstw, organów administracji i innych respondentów), poufność 
informacji przez nich przekazywanych oraz wykorzystywanie tych informacji wyłącznie do ce-
lów statystycznych.

• Bezstronność i obiektywność – organy statystyczne opracowują, tworzą i rozpowszechniają 
statystyki europejskie zgodnie z zasadą niezależności naukowej oraz w sposób obiektywny, 
profesjonalny i przejrzysty, zapewniający równe traktowanie wszystkich użytkowników.

• Rzetelna metodologia – podstawą jakości statystyk jest rzetelna metodologia. Wymaga ona 
odpowiednich narzędzi, procedur i wiedzy fachowej.

• Właściwe procedury statystyczne – podstawą jakości statystyk są właściwe procedury staty-
styczne, stosowane począwszy od etapu gromadzenia danych do etapu sprawdzenia popraw-
ności danych.

• Unikanie nadmiernego obciążania respondentów – obowiązki sprawozdawcze są współmierne 
do potrzeb użytkowników i nie obciążają zbytnio respondentów. Organy statystyczne monito-
rują obciążenie respondentów i określają docelowe poziomy jego redukcji w czasie.

• Opłacalność – zasoby wykorzystuje się efektywnie.
• Przydatność – statystyki europejskie zaspokajają potrzeby użytkowników.
• Dokładność i rzetelność – statystyki europejskie dokładnie i rzetelnie odzwierciedlają rzeczy-

wistość.
• Terminowość i punktualność – statystyki europejskie publikowane są w sposób terminowy 

i punktualny.
• Spójność i porównywalność – statystyki europejskie są spójne wewnętrznie, aktualne i porów-

nywalne pomiędzy regionami i krajami; możliwe jest łączenie i zbiorcze wykorzystanie powią-
zanych danych pochodzących z różnych źródeł.

• Dostępność i przejrzystość – statystyki europejskie prezentuje się w jasnej i zrozumiałej formie, 
upowszechnia w sposób odpowiedni i dogodny dla odbiorców oraz zgodnie z zasadą bezstron-
ności wraz z właściwymi metadanymi i wytycznymi.

Polska statystyka publiczna realizując powyższe zasady zgodnie z obowiązującą ustawą zapewnia: 

RÓWNOPRAWNY RÓWNORZĘDNY RÓWNOCZESNYRÓWNOPRAWNY RÓWNORZĘDNY RÓWNOCZESNY

dostęp do wynikowych informacji statystycznych, a w szczególności do podstawowych wielkości 
i wskaźników.

Jedną z podstawowych zasad statystyki publicznej jest zachowanie TAJEMNICY STATYSTYCZNEJTAJEMNICY STATYSTYCZNEJ

(art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej)
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SPECJALIZACJE URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH

Główny Urząd Statystyczny

Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 22 608 30 00

Centralne Informatorium Statystyczne

tel. 22 608 31 63, 22 608 31 64, faks 22 608 38 73

Urząd Statystyczny 
w Białymstoku

Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy

Urząd Statystyczny 
w Gdańsku

Urząd Statystyczny 
w Katowicach

Ośrodek Statystyki 
Leśnictwa i Ochrony 
Przyrody

Ośrodek Badań 
i Analiz Rynku Pracy

Ośrodki:

• Statystyki Edukacji 
i Kapitału Ludzkiego

• Statystyki Warunków 
Pracy

• Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności

Ośrodki:

• Statystyki Ochrony 
Środowiska

• Statystyki Rynku 
Finansowego

• Projektowania i Baz 
Danych

• Rachunków 
Regionalnych

ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

tel. 85 749 77 00 do 09
faks 85 749 77 79

e-mail: 
SekretariatUSBST@stat.gov.pl

internet:
http://bialystok.stat.gov.pl

ul. ks. S. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 366 93 90
faks 52 366 93 56

e-mail: 
SekretariatUSBDG@stat.gov.pl

internet:
http://bydgoszcz.stat.gov.pl

ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

tel. 58 768 31 00
faks 58 768 32 70

e-mail: 
SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

internet:
http://gdansk.stat.gov.pl

ul. Owocowa 3
40-158 Katowice
tel. 32 779 12 00
faks 32 779 13 00

e-mail: 
SekretariatUSKCE@stat.gov.pl

internet:
http://katowice.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny 
w Kielcach

Urząd Statystyczny 
w Krakowie

Urząd Statystyczny 
w Lublinie

Urząd Statystyczny 
w Łodzi 

Ośrodki:

• Statystyki Handlu 
i Usług

• Badań Gospodarki 
Nieobserwowanej

Ośrodki:

• Statystyki Kultury

• Statystyki Zdrowia 
i Ochrony Zdrowia

• Statystyki Pomocy 
Społecznej

• Badania Gospodarki 
Społecznej

Ośrodki:
• Statystyki Gospodarki 

Mieszkaniowej 
i Komunalnej

• Statystyki Budownictwa

Ośrodki:
• Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw

• Warunków Życia i Badań 
Ankietowych

• Statystyki 
Matematycznej

• Klasyfi kacji 
i Nomenklatur

ul. Z. Wróblewskiego 2
25-369 Kielce

tel. 41 249 96 00
faks 41 249 96 04

e-mail: 
SekretariatUSKIE@stat.gov.pl

internet:
http://kielce.stat.gov.pl

ul. K. Wyki 3
31-223 Kraków

tel. 12 415 60 11  
faks 12 361 01 92

e-mail: 
SekretariatUSKRK@stat.gov.pl

internet:
http://krakow.stat.gov.pl

ul. S. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

tel. 81 533 20 51 
faks 81 533 27 61

e-mail: 
SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

internet:
http://lublin.stat.gov.pl

ul. Suwalska 29
93-176 Łódź

tel. 42 683 91 00 lub 01
faks 42 684 48 46

e-mail: 
SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

internet:
http://lodz.stat.gov.pl
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Urząd Statystyczny 

w Olsztynie

Urząd Statystyczny 

w Opolu

Urząd Statystyczny 

w Poznaniu

Urząd Statystyczny 

w Rzeszowie

Ośrodki:
• Badań Rolnictwa

• Ośrodek Badań 
Obszarów Wiejskich

• Ośrodek Badań 
Demografi cznych

• Ośrodek Informatyki 
Statystycznej

Ośrodek Statystyki Cen

Ośrodki:

• Statystyki 
Krótkookresowej

• Statystyki Miast

• Statystyki Małych 
Obszarów

• Banku Danych 
Makroekonomicznych

Ośrodki:

• Statystyki Sportu 
i Turystyki

• Statystki Energii i Rynku 
Materiałowego

• Badań Obszarów 
Transgranicznych 
i Statystyki 
Euroregionalnej

ul. T. Kościuszki 78/82
10-959 Olsztyn

tel. 89 524 36 66
fax 89 524 36 67

e-mail: 
SekretariatUSOLS@stat.gov.pl

internet:
http://olsztyn.stat.gov.pl

ul. ks. H. Kołłątaja 5B
45-064 Opole

tel. 77 423 01 01 
lub 10-11

fax 77 423 01 25
e-mail: 

SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
internet:

http://opole.stat.gov.pl

ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

tel. 61 279 82 00 
lub 300

fax 61 279 81 00
e-mail: 

SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
internet:

http://poznan.stat.gov.pl

ul. Jana III Sobieskiego 10
35-959 Rzeszów

tel. 17 853 52 10 lub 19 
fax 17 853 51 57

e-mail: 
SekretariatUSRZE@stat.gov.pl

internet:
http://rzeszow.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny 

w Szczecinie

Urząd Statystyczny 

w Warszawie

Urząd Statystyczny 

we Wrocławiu

Urząd Statystyczny 

w Zielonej Górze

Ośrodki:
• Statystyki Morskiej

• Statystyki Nauki, Techni-
ki, Innowacji 
i Społeczeństwa Infor-
macyjnego

• Statystyki Transportu i 
Łączności

Ośrodki:
• Statystyki Przedsię-

biorstw Niefi nansowych

• Administracyjnych 
Źródeł Danych

• Rozwoju Systemów 
Analiz i Udostępniania 
Informacji

Ośrodki:
• Statystyki Samorządów 

Terytorialnych

• Statystyki Produktów 
Przemysłowych

• Banku Danych Lokal-
nych

Ośrodek Badań 
Koniunktury

ul. J. Matejki 22 
70-530 Szczecin
tel. 91 459 77 00
 fax 91 434 05 95 

e-mail: 
SekretariatUSSZC@stat.gov.pl

internet:
http://szczecin.stat.gov.pl

ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
tel. 22 464 20 00 
fax 22 846 76 67

e-mail: 
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

internet:
http://warszawa.stat.gov.pl

ul. Oławska 31
50-950 Wrocław 
tel. 71 371 63 00 
fax 71 371 63 60 

e-mail: 
SekretariatUSWRO@stat.gov.pl

internet:
http://wroclaw.stat.gov.pl

ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra

tel. 68 322 31 12 
fax 68 325 36 79 

lub 7445
e-mail: 

SekretariatUSZGR@stat.gov.pl
internet:

http://zielonagora.stat.gov.pl

W urzędach statystycznych w 2010 r. zostały powołane WOJEWÓDZKIE OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH.
Głównym celem ich działania jest upowszechnianie wiedzy statystycznej o regionie, wspoma-

ganie procesów decyzyjnych władz regionalnych i lokalnych, dostosowywanie oferty statystycznej 
do potrzeb administracji samorządowej oraz rządowej szczebla terenowego, doskonalenie rozwią-
zań w zakresie prowadzenia badań i analiz regionalnych, a także edukacja statystyczna.
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Dostęp do informacji pochodzących z badań statystycznych możliwy jest poprzez:

  kontakt bezpośredni
  wydawnictwa statystyczne
  portal informacyjny

INFORMATORIA STATYSTYCZNE

Dane statystyczne udostępnia się poprzez:

Udostępnianie telefoniczne, 
korespondencyjne i na miejscu Informowanie o: Przyjmowanie zamówień na:

• danych statystycznych 
z publikacji GUS i US,

• komunikatów GUS i US

• nowościach wydawniczych,
• publikacjach znajdujących 

się w bibliotece Urzędu,
• publikacjach dostępnych 

w sprzedaży

• niepublikowane dane 
statystyczne ze zbioru 
danych US,

• wykonanie opracowań 
w oparciu i informacje 
publikowane przez GUS

WYDAWNICTWA STATYSTYCZNE

Działalność wydawnicza polskiej statystyki publicznej jest jedną z form rozpowszechniania danych 
statystycznych. Publikacje, ukazujące się z różną częstotliwością, prezentowane są w ramach serii wy-
dawniczych: 

• Publikacje ogólnopolskie;
• Roczniki statystyczne;
• Analizy statystyczne;
• Informacje i opracowania statystyczne;
• Opracowania sygnalne;
• Foldery i materiały okolicznościowe.
Różnorodność wydawnictw i opracowań sygnalnych (zbiorczych i tematycznych) dostępnych 

w formie książkowej, na płytach CD-ROM oraz stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych, daje 
szeroki wachlarz możliwości dotarcia do informacji prezentowanych w różnych agregacjach. Prezentuje-
my dane w postaci zestawień tabelarycznych, 
wykresów oraz opisów i analiz statystycznych, 
co pozwala odbiorcom wybrać odpowiedni 
poziom uszczegółowienia informacji. Corocz-
nie publikowane są plany wydawnicze GUS 
i Urzędów Statystycznych poszczególnych 
województw.



Dostęp do informacjiii

24

PORTAL INFORMACYJNY US – http://bydgoszcz.stat.gov.pl

Na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy znajdują się m.in.:
• Statystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 – dane o województwie – podstawo-
we dane dla województwa, powiatów 
i gmin,

 – opracowania bieżące – opracowania 
sygnalne, komunikaty i biuletyny, info-
grafi ki,

 – publikacje i foldery – plan wydawniczy 
Urzędu oraz publikacje elektroniczne 
(wydania bieżące i archiwalne), w tym 
opracowania zawierające wyniki spisów 
powszechnych.

• Statystyczne Vademecum Samorządowca – komplet aktualnych danych statystycznych o po-
szczególnych jednostkach terytorialnych stanowiący wsparcie informacyjne radnych i przed-
stawicieli samorządów terytorialnych.

• Statystyka Regionalna:
 – dostęp do stron internetowych poszczególnych urzędów statystycznych,
 – informacje o badaniach regionalnych,
 – publikacje regionalne;
 – rankingi województw, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin.

BANKI I BAZY DANYCH

Bank Danych Lokalnych – http://bdl.stat.gov.pl
Bank Danych Lokalnych jest największą 

w Polsce bazą danych o gospodarce i gospo-
darstwach domowych, innowacjach, fi nan-
sach publicznych, społeczeństwie, demografi i 
i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech 
statystycznych zebranych w ponad 30 katego-
riach tematycznych. Pierwsze dane dostępne 
w Banku pochodzą z 1995 roku. Zasoby 
informacyjne są na bieżąco uzupełniane oraz 
aktualizowane. Informacje statystyczne pre-
zentowane są w układzie rocznym i krótkookresowym: półrocznym, kwartalnym, miesięcznym. 
Dane i wskaźniki statystyczne opisują: miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa 
i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NTS podregiony i regiony.
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Portal Geostatystyczny – http://geo.stat.gov.pl
Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwią-

zanie do kartografi cznej prezentacji wynikowych 
informacji statystycznych pozyskanych w spisach 
powszechnych, tj. Powszechnym Spisie Rolnym 
2010 i Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2011 oraz Banku Danych Lokal-
nych. Pełni funkcje gromadzenia, prezentowania 
i udostępniania informacji dla szerokiego grona 
odbiorców, m.in. administracji publicznej, przed-
siębiorców, użytkowników indywidualnych oraz 
instytucji naukowo-badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane 
w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajem-
nicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartografi cznej jak: kartogramy i kar-
todiagramy.

System Monitorowania Polityki Rozwoju – http://strateg.stat.gov.pl
STRATEG to system stworzony przez GUS na 

potrzeby programowania i monitorowania polity-
ki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wyko-
rzystywane do monitorowania realizacji strategii 
obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, 
ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii 
Europejskiej (strategia Europa 2020). Dodatkowo 
system udostępnia dane statystyczne istotne dla 
realizacji polityki spójności. Uzupełnieniem da-
nych liczbowych są defi nicje pojęć i informacje 
metodologiczne oraz raporty i analizy tematyczne. Wraz z bogatym zestawem bazodanowym STRATEG 
oferuje funkcjonalne narzędzia ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map.

Baza REGON – http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – aktualizowany zbiór 

informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzony w systemie informatycznym w postaci 
centralnej bazy danych. Służy jednolitości opisów stosowanych w urzędowych rejestrach i systemach 
informacyjnych administracji publicznej oraz osiągnięciu między nimi spójności identyfi kacyjnej. 
Dostarcza ogólnej charakterystyki podmiotów  w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodza-
jów działalności, form prawnych itp. Stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych 
do badań statystycznych. Wpisowi do Rejestru podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne 
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niemające osobowości prawnej,  osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki 
lokalne tych podmiotów.

Baza TERYT – http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt
Udostępnianie danych z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT 

w zakresie systemów: identyfi katorów i nazw jednostek  podziału terytorialnego (TERC), identyfi kato-
rów i nazw miejscowości (SIMC) oraz Centralnego Katalogu Ulic (ULIC).

Usługa zapewnia dostęp sieciowy do rejestru TERYT dla podmiotów administracji publicz-
nej i podmiotów komercyjnych oraz obsługę użytkowników indywidualnych. Funkcjonalność 
usługi sieciowej obejmuje pobieranie informacji w zakresie jednostek podziału terytorialnego 
(województwa, powiaty, gminy), miejscowości i ulic, możliwość weryfi kacji poprawności danych 
adresowych do poziomu ulicy, a także pobieranie informacji o zmianach w rejestrze powstałych 
w danym okresie. Funkcjonalność dostępna dla użytkowników indywidualnych obejmuje wyszukiwanie 
i przeglądanie informacji oraz pobieranie danych w postaci zbiorów pełnych i plików aktualizacyjnych 
(informacje o zmianach).

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – http://swaid.stat.gov.pl
Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) – opraco-

wane w ramach Projektu SISP-2 – to kontynu-
acja zadania zrealizowanego w Projekcie SISP 
(w zakresie Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji 
SWAiD). „Platforma Analityczna SWAiD – Dziedzi-
nowe Bazy Wiedzy” stanowią nowoczesną platfor-
mę umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na 
bieżąco informacji pochodzących z systemu staty-
styki publicznej (opracowanych w języku polskim 
i angielskim).

Udostępnione DBW podzielono na cztery obszary: Statystyka Wielodziedzinowa (w której znalazły 
się bazy o charakterze przekrojowym: Rachunki Narodowe, Nauka, Technika i Społeczeństwo Informa-
cyjne; Przekroje Terytorialne, Bank Danych Lokalnych wraz z Atlasem Regionów) oraz Gospodarka, Spo-
łeczeństwo i Środowisko, w ramach których są odpowiednie bazy tematyczne. Łącznie udostępniono 
23 Dziedzinowe Bazy Wiedzy. Przyjęte w DBW rozwiązania pozwalają na zastosowanie różnych form 
wizualizacji danych (tablice, wykresy i mapy); możliwe jest także pobranie wygenerowanych zestawień 
oraz ich wykorzystanie w ramach własnych opracowań i analiz.

DBW zawierają również bogaty zakres dodatkowych informacji obejmujących: wyjaśnienia meto-
dologiczne, zestawy linków do polecanych publikacji, opracowań i konferencji oraz ciekawostek zwią-
zanych z daną dziedziną.
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EDUKACJA STATYSTYCZNA

Jednym z priorytetowych zadań Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jest prowadzenie działań 
z zakresu edukacji statystycznej. 
Głównym ich celem jest poszerza-
nie wiedzy odbiorców w zakresie 
wyszukiwania informacji staty-
stycznych oraz ich interpretacji 
i wykorzystania, a także populary-
zowanie wiedzy na temat statysty-
ki publicznej. Oferta edukacyjna 
Urzędu skierowana jest do różnych 
grup benefi cjentów. 

Pełna oferta edukacyjna Urzę-
du Statystycznego w Bydgoszczy 
wraz z konspektami zajęć dostęp-
na jest na stronie internetowej 
Urzędu, w zakładce Edukacja sta-
tystyczna, pod adresem 

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna

1. Administracja publiczna

W ramach ujednolicenia działalności w zakresie edukacji statystycznej wdrożyliśmy ogólnopolskie wy-
tyczne pn. „Edukacja statystyczna 
skierowana do administracji pu-
blicznej”. Realizowane w ramach 
oferty spotkania tematyczne to 
szeroki zasób wiedzy dotyczący 
m.in.:

• zasobów informacyjnych 
statystyki publicznej,

• sytuacji społeczno-go-
spodarczej województwa 
w świetle badań staty-
stycznych,

• sprawozdawczości,
• badań i analiz statystycz-

nych.
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2. Dzieci i młodzież

W ramach popularyzowania wiedzy 
statystycznej wśród uczniów szkół wszyst-
kich etapów edukacyjnych z terenu woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego przepro-
wadzamy zajęcia tematyczne dotyczące 
m.in. podstawowych informacji z zakresu 
statystyki, danych i wskaźników opisują-
cych nasze województwo oraz ich sposo-
bów ich wyszukiwania, z cyklu:

• Mój Region – Moja Mała Ojczyzna,
• Ze statystyką za pan brat,
• Zaszyfrowana statystyka,
• Statystyczny klucz,
• Statystyka – liczy się każdy. 

3. Studenci i kadra dydaktyczna

Działania edukacyjne Urzędu skiero-
wane do studentów i kadry uczelni wyż-
szych to szkolenia tematyczne z zakresu:

• wykorzystania zasobów infor-
macyjnych statystyki publicznej 
w praktyce,

• zagadnień związanych z zakłada-
niem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, przydatnych dla po-
tencjalnych lub przyszłych przed-
siębiorców,

• statystyki matematycznej oraz jej 
praktycznego zastosowania w ba-
daniach statystycznych.
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4.       Przedsiębiorcy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi także działania mające na celu poszerzanie wiedzy staty-
stycznej wśród przedstawicieli fi rm, pracowników biur rachunkowych i działów kadr w przedsiębiorstwach 
i innych instytucjach w zakresie sprawozdawczości w obszarze rynku pracy.
Zapraszamy do współpracy.

5.       Społeczeństwo

Prowadzone są też działania mające na celu 
popularyzowanie wiedzy statystycznej wśród 
mieszkańców województwa kujawsko-pomor-
skiego.

Proponujemy przeprowadzenie zajęć te-
matycznych oraz udział w wydarzeniach takich 
jak:

• Spotkania ze statystyką,
• Drzwi otwarte,
• Otwarte imprezy plenerowe,
• Otwarte wykłady tematyczne w ramach wydarzeń regionalnych.
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