
 Urząd Statystyczny w Lublinie 

Liczy się każdy 

ul. Leszczyńskiego 48 
20-068 Lublin  
 
tel.: (81) 533 20 51 
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl 
 
www.stat.gov.pl/lublin 
 



  

System informacyjny statystyki 

publicznej 
Liczy się każdy 

Elżbieta Łoś 

Główny Specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych  

Urzędu Statystycznego w Lublinie 

 

tel.: (81) 533 27 14   

e-mail: e.los@stat.gov.pl 
 



Zadania statystyki publicznej 
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Nasza misja 
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Misją Urzędu Statystycznego w Lublinie jest zapewnienie profesjonalnej   
 

i obiektywnej informacji statystycznej, rzetelnie odzwierciedlającej sytuację  
 

społeczno – gospodarczą kraju (regionu), optymalnie dostosowanej  
 

do zmieniających się potrzeb odbiorców. 
 



Urząd w liczbach 
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istnieje już 51 lat (od 1962 r.) 

w ostatnich 10 latach opublikował około 700 raportów 

 

zatrudnia 50 ankieterów 

 

w bibliotece udostępnia 6500 publikacji 
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Działamy: 



Informatorium/Biblioteka 
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Praktyki studenckie 

http://www.stat.gov.pl/lublin/581_PLK_HTML.htm 

Do 30 kwietnia 2013 roku  przyjmowane są 
zgłoszenia kandydatów na formularzu aplikacyjnym.  
 
Wnioski zostaną rozpatrzone do 20 maja 2013 r.  
 
Osoby zakwalifikowane do odbycia praktyk zostaną  
o tym powiadomione listownie lub e-mail.  
 
 
Na stronie www do pobrania:  
     FORMULARZ APLIKACYJNY 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Formularz_aplikacyjny(1).doc


Struktura Organizacyjna  

Urzędu Statystycznego w Lublinie 



 
 
  

Badania Statystyczne   

 
 

 

Badania statystyczne realizowane w danym roku ujęte są w 
 programie badań statystycznych statystyki publicznej  

http://www.stat.gov.pl/bip/4768_PLK_HTML.htm 
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Program Badań Statystyku Publicznej 2013 
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Program Badań Statystyku Publicznej 
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Badania Statystyczne   

 
 



Badania statystyczne 

Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet 

statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych są 

każdorazowo wprowadzane rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy 

sprawozdawczych … 

 

www.stat.gov.pl 
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Portal sprawozdawczy 
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm 

       lub 

Formularze 
http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/bip/56_PLK_HTML.htm


Rejestry Urzędowe 

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o 
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym 
w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych.  
Wpisowi podlegają: 
 osoby prawne, 
 jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, 
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym gospodarstwa 
rolne), 
 jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. 
 

Rejestry  

Rejestr TERYT obejmuje systemy:  
 identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, 
 identyfikatorów i nazw miejscowości, 
 rejonów statystycznych i obwodów spisowych, 
 identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i 
mieszkań.  
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Upowszechnianie i udostępnianie danych 

statystycznych 

Zgromadzone dane statystyczne są upowszechniane i udostępniane poprzez: 
 
 stronę internetową GUS 
 wydawnictwa statystyczne 
 opracowania sygnalne 
 komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS 
 komunikaty prasowe 
 informacje udzielane użytkownikom bezpośrednio w GUS/US  
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Udostępnianie danych 
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Dane ogólnopolskie udostępnia Departament Informacji GUS  
 

Udostępnianiem danych na poziomie swojego województwa 
zajmują się urzędy statystyczne 
 

 

Zasady udostępnianie danych: 
 

 wyniki obliczeń, opracowań i analiz dokonywane na podstawie 
zebranych w badaniach statystycznych statystyki publicznej danych 
statystycznych (wynikowe informacje statystyczne) są powszechnie 
dostępne.  
Wyjątek stanowią informacje zamawiane w trybie art. 21 ust. 2 Ustawy 
o Statystyce Publicznej, które stają się danymi statystyki publicznej i 
mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane, jeżeli nie naruszy to 
uzasadnionego interesu zamawiającego i nie zastrzeżono w umowie ich 
wykorzystania wyłącznie na jego potrzeby (dane odpłatne) 

 

 statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny 
   i równoczesny dostęp do wynikowych informacji statystycznych  

 



Udostępnianie danych 
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nie mogą być publikowane ani udostępniane dane jednostkowe 
uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej. 
 
  
 obsługa interesantów zwracających się do GUS/US o udostępnienie   
informacji statystycznych należy do Departamentu Informacji/US 
 w zakresie danych publikowanych 

 
 Zamówienia na dodatkowe opracowania i analizy mogą być 
przekazywane do Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 

 
potrzeby informacyjne zaspokajane są poprzez udostępnianie danych 
zagregowanych; 

 
W przypadku zapytań o konkretne dane lub publikacje, użytkownik jest 
informowany w jaki sposób może uzyskać dane lub publikację oraz w 
jaki sposób może dokonać zakupu. 
GUS/US nie wysyła materiałów publikowanych na portalu. 



Udostępnianie danych 
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urzędy statystyczne udostępniają 
wyłącznie zagregowane dane w 
zakresie statystyki regionu 



Publikowanie i udostępnianie danych 
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Zasady dotyczące odpłatności: 
 

•wynikowe informacje statystyczne w zakresie określonym 
w programie badań statystycznych statystyki publicznej 
udostępniane są bezpłatnie wszystkim grupom 
użytkowników 
 

•w zakresie wykraczającym poza ustalenia, o których 
mowa, wynikowe informacje statystyczne udostępniane są 
odpłatnie  
  



www.stat.gov.pl 
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www.stat.gov.pl/lublin 
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Bank Danych Lokalnych 

Bank Danych Lokalnych  

  

http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html 

 

BDL jest największą, bezpłatną bazą zawierającą 

informacje o miejscowościach statystycznych, 

gminach, powiatach, miastach i regionach Polski.  
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Bank Danych Lokalnych 



Bank Danych Lokalnych 
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ZAKRES INFORMACYJNY 

Kategorie tematyczne - 40 

Grupy - 211 

Podgrupy - 1178 

Cechy – 170 tys. 

 

ZAKRES TERYTORIALNY 

Polska 

Regiony (NTS) 

Województwa 
Podregiony (NTS) 

Powiaty 

Gminy 

Miejscowości statystyczne  

 ZAKRES CZASOWY 

Dane roczne – od 1995 r. 

Dane kwartalne/miesięczne – od 2005 r. 
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