
Informacja o Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy  

w tekście łatwym do czytania i zrozumienia 

 

 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,  

w skrócie Urząd, znajduje się przy  

ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3  

w Bydgoszczy. 

 

Urząd ma 3 oddziały: 

 

1) w Inowrocławiu przy  

al. Niepodległości 4 

 

 

 

2) w Toruniu przy  

ul. Adama Mickiewicza 10-16 

 

 

 

3) we Włocławku przy ul. Piekarska 16a 

 

 

 



Urząd jest jedną ze służb statystyki publicznej i podlega Prezesowi Głównego 

Urzędu Statystycznego.  

 

Czym zajmuje się nasz Urząd? 

Nasz Urząd prowadzi spisy powszechne  

i inne ważne badania statystyczne. Zbiera 

dane statystyczne, gromadzi je  

i opracowuje, a potem udostępnia 

wszystkim wyniki tych badań.  

 

 

 

Nasze najważniejsze zadanie to badania 

rynku pracy. Prowadzimy je na terenie 

całego kraju. Zbieramy dane od instytucji  

i firm, analizujemy je i opracowujemy, po to 

żeby wszyscy mogli się dowiedzieć np. ile 

osób w Polsce pracuje, ile szuka pracy, jak 

długo ludzie pracują, ile zarabiają, jakich 

pracowników szukają firmy. 

 

 

 

Nasi ankieterzy odwiedzają gospodarstwa 

domowe lub dzwonią do wylosowanych 

osób i przeprowadzają z nimi wywiady. 
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Analizujemy dane, które 

dotyczą województwa 

kujawsko-pomorskiego  

i współpracujemy z uczelniami 

oraz administracją rządową  

i samorządową (gminami  

i powiatami).   

Wspieramy samorządy, urzędy,  

i zwykłych ludzi, bo 

dostarczamy im ważnych informacji. Na przykład samorządy potrzebują naszych 

informacji, żeby podejmować decyzje ważne dla mieszkańców gmin i powiatów.  

 

Urząd obsługuje dwa ważne rejestry. 

Pierwszy to rejestr REGON, 

czyli zbiór wszystkich 

instytucji i firm z całej Polski. 

Każda z nich dostaje swój 

specjalny numer, którym się 

posługuje w kontakcie z 

naszym Urzędem.  Dzięki 

temu numerowi łatwo jest 

odnaleźć informacje o niej, 

dowiedzieć się, jaki jest jej 

adres i czym się zajmuje.   

 

Drugi to rejestr TERYT, w 

którym znajduje się katalog 

wszystkich ulic  

i miejscowości, czyli wsi  

i miast z całej Polski. Każda 

ulica i miejscowość 

otrzymuje specjalny numer 
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(zwany identyfikatorem), który służy do wypełniania różnych dokumentów 

urzędowych i pracy innych rejestrów.  

 

Jak skontaktować się z naszym Urzędem: 

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą: 

 

1) napisać i wysłać pismo na adres:  

ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 

85-066 Bydgoszcz  

 

 

2) przynieść pismo do jednego z Punktów 

Obsługi Klienta: 

 w Bydgoszczy (pokój 12 na I piętrze 

przy windach)  

 w Inowrocławiu (pokój nr 122  

na I piętrze) 

 w Toruniu (pokój nr 308 na II piętrze) 

 we Włocławku (pokój nr 002  

na parterze) 

 

Punkt Obsługi Klienta to biuro, w którym można zostawić pisma i zapytać o dane 

oraz informację. 

 

3) napisać wiadomość i wysłać na adres  

e-mail:  

SekretariatUSBDG@stat.gov.pl 
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4) zadzwonić pod jeden z numerów: 

609 960 850 (Bydgoszcz) 

609 960 018 (Inowrocław) 

533 304 746 (Toruń) 

532 457 450 (Włocławek) 

 

 

5) przyjść do jednego z Punktów Obsługi 

Klienta i spotkać się z pracownikiem  

w godzinach od 7.00 do 15.00: 

 w Bydgoszczy (pokój 12 na  

I piętrze przy windach)  

 w Inowrocławiu ( pokój nr 122  

na I piętrze) 

 w Toruniu (pokój nr 308  

na II piętrze) 

 we Włocławku (pokój nr 002 na parterze) 

 

W Punkcie Obsługi Klienta w Bydgoszczy (pokój 12  

na I piętrze przy windach) oraz w bibliotece (pokój 13) 

i sali konferencyjnej (pokój 11/8) są zamontowane pętle 

indukcyjne dla osób słabosłyszących. 

 

 

 

Głusi mogą zgłosić potrzebę skorzystania  

z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu 

spraw w Urzędzie. Zrealizujemy ją w ciągu 3 dni 

roboczych. 
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