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15 lutego 1962 r.  ustawa o organizacji statystyki 
państwowej (Dz. U. Nr 10 z 1962 r.).

21 marca 1962 r.  utworzenie Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego w Lublinie z siedzibą 
przy ul. Spokojnej 7 (dawna 22 Lipca).

grudzień 1962 r.   wydanie Rocznika Statystycznego 
Województwa Lubelskiego 
przez Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Lublinie.
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24 sierpnia 1970 r.  zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego w Lublinie
- ul. Stanisława Leszczyńskiego 48.

1 września 1975 r.  powstanie 49 województw, 
a tym samym 49 Wojewódzkich 
Urzędów Statystycznych.                 

29 czerwca 1995 r. w związku z nową ustawą o statystyce 
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) 
istniejący dotychczas Wojewódzki 
Urząd Statystyczny w Lublinie zmienił 
nazwę na Urząd Statystyczny w Lublinie.
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1 stycznia 1999 r. powstanie 16 województw, 
a tym samym 16 Urzędów Statystycznych, 
istniejące dotychczas Urzędy Statystyczne
w Białej Podlaskiej, Chełmie oraz w Zamościu
zostały przekształcone w oddziały Urzędu 
Statystycznego w Lublinie.

21 lipca 2009 r. wprowadzenie specjalizacji urzędów, 
w Lublinie utworzono Ośrodek Statystyki 
Budownictwa oraz Ośrodek Statystyki 
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.



lublin.stat.gov.pl

Zgodnie z zachowaną inwentaryzacją roczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1962 r. 

wyposażenie WUS składało się z:

• 45 szt. biurek,
• jednego dywanu,
• 2 foteli,
• 103 krzeseł,
• 25 maszyn do pisania,
• 49 maszyn do liczenia (w tym 11 arytmometrów ręcznych i jednego 

elektrycznego, 37 sumatorów ręcznych), 

• 4 powielaczy, 
• 45 szaf biurowych drewnianych, 
• 3 szaf żelaznych.



lublin.stat.gov.pl

W latach 1962 – 1965
obowiązki Dyrektora Urzędu 

pełnił
Stanisław Wereżański

W latach 1965 – 1998 
funkcję Dyrektora 

sprawował
Ryszard Wiśniewski

W latach 1998 – 2010
Urzędem kierował 

Dyrektor
Kazimierz Tucki
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Od 1 marca 2010 r. 
Dyrektorem Urzędu

Statystycznego w Lublinie jest
dr Krzysztof Markowski

Od 1 marca 2006 r. 
obowiązki 

Zastępcy Dyrektora pełni 
Andrzej Matacz
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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.

Misję realizujemy poprzez:
zorientowanie na odbiorców informacji oraz ich oczekiwania – szczególne
uwzględnienie potrzeb związanych z podejmowaniem ważnych, strategicznych
decyzji dotyczących naszego regionu i jego rozwoju;
dostosowywanie się do zmiennych warunków życia społeczno-gospodarczego
i związanych z tym kierunków i zakresu prowadzonych badań;
wysoką jakość, profesjonalizm i obiektywizm realizowanych badań oraz
wykonywanych analiz i opracowań statystycznych z zakresu krajowej gospodarki
mieszkaniowej, komunalnej i budownictwa oraz zachodzących w regionie
procesów społeczno-ekonomicznych, demograficznych, gospodarczych,
środowiska naturalnego itp.
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Nasze cele strategiczne:
• podstawowym naszym celem jest osiągniecie statusu wiodącego ośrodka

wiedzy o regionie i krajowego centrum badań i analiz z zakresu statystyki
gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i budownictwa;

• ustawiczny rozwój pracowników i Urzędu jako organizacji, tworzenie
atmosfery integracji, identyfikacji z Urzędem i jego misją, nakierowanie na
dobrą współpracę, kompetencje oraz rozwój zawodowy i osobisty;

• partnerska współpraca z organami administracji publicznej, ośrodkami
naukowymi, organizacjami gospodarczymi na Lubelszczyźnie,
sprawozdawcami oraz innymi urzędami statystycznymi w Polsce i za granicą;

• prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę statystyczną i jej
użyteczność m. in. przez działania edukacyjne z zakresu statystyki kierowane
do dzieci, młodzieży i dorosłych;

• rozwój współpracy w ramach Euroregionu Bug.
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Pracownicy US Lublin

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni

Pracujący 285 232 53

korpus służby cywilnej 209 169 40

poza korpusem s.c. 76 63 13

US Lublin 196 156 40

Oddział w Białej Podlaskiej 10 7 3

Oddział w Radzyniu Podlaskim 17 16 1

Oddział w Chełmie 20 19 1

Oddział w Zamościu 42 34 8

Stan w dniu 28.02.2022 r.
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Pracownicy wg wieku

do 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 powyżej 60

10 75 195 5
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1

Pracownicy wg wykształcenia

podstawowe, zasadnicze średnie, policealne wyższe pozostałe (doktor, doktor habilitowany)
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1 40 26 31 43 65 68 11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pracownicy wg stażu pracy

do roku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 powyżej 40

Najpopularniejsze imiona Ilość osób 
Anna 25
Agnieszka 16
Katarzyna 14
Marek 7
Andrzej 5
Łukasz 4
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Rejestrujemy Dwa rejestry Urzędowe: REGON, TERYT

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w województwie lubelskim w rejestrze REGON wpisanych

było 199,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej.

W 2021 roku w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach obsłużono ok. 128,3 tys.

wniosków, w tym ok. 108,2 tys. pochodzących z CEIDG i ok. 11,6 tys. z KRS.

Do rejestru wpisano 16,2 tys. nowych podmiotów, z tego:

• 2,5 tys. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej;

• 13,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Z rejestru wykreślono 8,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym ok. 7,6 tys. osób

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokonano ok. 103,7 tys.

aktualizacji wpisów, w tym ok. 88,4 tys. osób fizycznych.
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Rejestrujemy
Dwa rejestry Urzędowe: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału 
Terytorialnego Kraju TERYT

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

W 2021 r. wprowadziliśmy:

233 korekty w katalogu ulic, z tego 160 dotyczyło wprowadzenia nowych
obiektów (139 ulic, 2 place, 17 rond, 1 skwer, 1 park), 3 – likwidacji ulic,
a pozostałe to korekty nazw.

Liczba mieszkań wprowadzonych do rejestru TERYT – 10 885.
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Pytamy Realizacja badań ankietowych

Badanie budżetów gospodarstw domowych - analizach poziomu życia ludności (źródło

informacji o przychodach, wydatkach, spożyciu żywności, wyposażeniu gospodarstw

domowych w dobra trwałego użytkowania). W 2021 roku na terenie województwa

lubelskiego zrealizowano je w 1 771 gospodarstwach domowych.

Badanie kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów) opinie konsumentów,

które służą do oceny bieżącej sytuacji na rynku i nastrojów społecznych (pesymizm,

optymizm), wpływu sytuacji gospodarczej na zachowania gospodarstw domowych

w zakresie konsumpcji i skłonności do oszczędzania oraz do formułowania

krótkookresowych prognoz gospodarczych. Na terenie województwa lubelskiego w 2021 r.

badaniem objęto 1 466 mieszkań, badanie zostało zrealizowane w 891 gospodarstwach

domowych.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:
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Pytamy cd. Realizacja badań ankietowych

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Badanie warunków życia ludności (EU-SILC) - pytamy o: warunki mieszkaniowe, aktywność

ekonomiczna, stan zdrowia, deprywacja, poziom i źródła dochodów. Służy do obliczania m.in.

wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia dla krajów członkowskich Unii

Europejskiej. Badanie prowadzone jest raz w roku. Badanie realizowane było w formie wywiadów

telefonicznych. W woj. lubelskim przeprowadzono wywiady z 1 820 osobami w 909 gospodarstwach

domowych.

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach

domowych - informacje o stanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Na podstawie jego

wyników można ocenić skalę zachodzących w społeczeństwie zmian dotyczących dostępu do sprzętu

informacyjno-telekomunikacyjnego i Internetu, rozwoju umiejętności korzystania z nich, wydatków

ponoszonych na technologie informacyjno-telekomunikacyjne, korzystania z e-administracji oraz

z handlu elektronicznego. W woj. lubelskim w badaniu realizowanym poprzez samospis internetowy

oraz drogą wywiadu telefonicznego wzięło udział 528 osób w 277 gospodarstwach domowych.
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Pytamy cd. Realizacja badań ankietowych

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) źródło informacji o aktywności zawodowej

ludności, rozmiarach i strukturze bezrobocia. Podstawowym celem badania jest uzyskanie danych o

wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Jest to badanie stałe, realizowane w cyklu kwartalnym.

W 2021 roku na terenie województwa lubelskiego do badania wylosowano 9516 mieszkań,

wypełniono ankiety dla 9803 gospodarstw domowych zamieszkujących w wylosowanych

mieszkaniach oraz przeprowadzono 14 253 wywiadów indywidualnych.

Badanie cen detalicznych towarów i usług dane o kształtowaniu się poziomów i dynamice cen,

służących do obliczenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W 2021 r. ceny detaliczne

notowano w 12 największych miastach województwa lubelskiego, w ponad 2000 punktach

handlowych i usługowych. Notowaniem cen objęto 1113 reprezentantów towarów i usług

konsumpcyjnych oraz 219 reprezentantów towarów i usług niekonsumpcyjnych.
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Pytamy cd. Realizacja badań ankietowych

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych (R-CT), informacje o cenach
otrzymywanych przez rolników przy sprzedaży 50 różnorodnych produktów rolnych na 27
wytypowanych targowiskach na terenie województwa lubelskiego.

Badanie „Uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach” (PKZ) informacje o krajowych
i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych. Badanie jest prowadzone w cyklu
kwartalnym. W województwie lubelskim w każdym kwartale do badania wylosowanych było 1005
mieszkań. Ankieterzy w ramach badania w 2021 r. zadzwonili łącznie do 17 884 mieszkań, dla których
wypełnili 3 557 ankiet gospodarstw domowych.

Badanie „Podróże nierezydentów do Polski” (PDP) obejmujące nierezydentów opuszczających Polskę
przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Uzyskanie informacji na temat wysokości poniesionych
wydatków związanych z pobytem w Polsce. Prowadzimy wywiady bezpośrednie na przejściach
granicznych. Z powodu epidemii w 2021 roku zrezygnowano z wywiadów bezpośrednich. Ankieterzy
zbierali dane nawiązując kontakt z pracownikami punktów usługowo-handlowych, w których
cudzoziemcy robili zakupy.
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Pytamy cd. Realizacja badań ankietowych (np. co dwa, trzy, cztery, pięć, osiem lat):

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Badanie ZD-H „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków” – badanie modułowe do BAEL,

realizowane co 8 lat. Jego celem jest opracowanie na potrzeby krajowe i międzynarodowe danych

dotyczących sytuacji migrantów i ich potomków na rynku pracy. Wyniki badania służą również do

wyodrębnienia drugiej generacji imigrantów (dzieci imigrantów, które urodziły się w Polsce) i określenia

jej liczebności, charakterystyki demograficzno-społecznej i sytuacji na rynku pracy. W woj. lubelskim

przeprowadzono 2528 wywiadów indywidualnych.

Badanie DS-50 „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych” – badanie modułowe do badania

Budżetów gospodarstw domowych realizowane co 3-4 lata. Pozyskanie informacji na temat potrzeb,

korzystania i możliwości korzystania przez ludność z usług i świadczeń zdrowotnych oraz o wydatkach

poniesionych przez gospodarstwa domowe na zdrowie i ochronę zdrowia.

Badanie DS-52 „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej” – badanie modułowe do badania

Budżetów gospodarstw domowych realizowane co 4 lata. Charakter i stopień uczestnictwa gospodarstw

domowych i ich członków w sporcie i rekreacji ruchowej.
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Pytamy cd. Realizacja badań rolniczych

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

W 2021 r. w badaniach rolnych zostało przebadanych  5506 respondentów 
realizowane były 3 badania: 
• ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R);
• badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B);

• badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Oprócz badań prowadzone są również szacunki rolne i ogrodnicze 
opracowywane przez rzeczoznawców rolnych i ogrodniczych we wszystkich 
gminach województwa lubelskiego oraz przez rzeczoznawców wojewódzkich.
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Pytamy cd. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

NSP 2021 był największym i najważniejszym badaniem zrealizowanym przez
statystykę publiczną w 2021 r. Trwał od 1 kwietnia do 30 września. Celem
spisu było zgromadzenie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej
rozmieszczeniu przestrzennym oraz strukturze demograficzno-społecznej i
ekonomicznej oraz gospodarstwach domowych i rodzinom. Spisowi ludności
towarzyszył spis mieszkań i budynków.

W województwie lubelskim spisane zostały 1 883 743 osoby oraz 656 464 
mieszkania, z tego: 
865 588 osób i 317 451 mieszkań metodą samospisu internetowego,
213 637 osób i 90 929 mieszkań metodą wywiadu telefonicznego,
804 482 osoby i 248 084 mieszkań metodą wywiadu bezpośredniego.
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Badamy 
1. Realizacja badań z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej,

w tym działalności związanej z obsługą nieruchomości:

• Zasoby mieszkaniowe – opracowanie roczne, którego celem jest dostarczenie informacji
o sytuacji mieszkaniowej i stanie zasobów mieszkaniowych, ich charakterystyki
i warunkach mieszkaniowych pozwalających na ocenę zmian w obszarze gospodarki
mieszkaniowej oraz kosztach utrzymania zasobów lokalowych. Badaniem zostały objęte
34 574 jednostki sprawozdawcze w całym kraju, w tym 1 802 z województwa lubelskiego.

• Obrót nieruchomościami – opracowanie kwartalne, którego celem jest pozyskanie
informacji o transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości według ich struktury
rodzajowej i przestrzennej. Dane do opracowania pozyskiwane są z Rejestru Cen
i Wartości Nieruchomości prowadzonego przez starostów oraz systemu informacyjnego
Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie danych o liczbie zawartych aktów notarialnych.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:
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Badamy cd.
• Bilans zasobów mieszkaniowych – opracowanie roczne, wtórnie wykorzystujące dane

z opracowań ubytków i przyrostów zasobów mieszkaniowych. Wynikiem badania jest

opracowanie wskaźników dotyczących warunków mieszkaniowych, w tym w zakresie

zaludnienia i standardu wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne.

•Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania – opracowanie roczne, w którym

wykorzystywane są dane z opracowań: w zakresie wodociągów i kanalizacji, bilansów

ludności oraz wskaźników charakteryzujących zasoby mieszkaniowe. Głównym celem

opracowywania wskaźników jest monitorowanie wypełniania zobowiązań przyjętych

wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz potrzeb inwestycyjnych

gmin.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:
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Badamy cd.

• Odpady komunalne – opracowanie roczne, którego celem jest pozyskanie informacji

pozwalających na ocenę wielkości zebranych (wytworzonych) i przeznaczonych do

przetworzenia odpadów komunalnych. Badaniem objęto 1 509 jednostek z obszaru

kraju, w tym 106 z województwa lubelskiego.

• Stan i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – opracowanie roczne,

którego celem jest pozyskanie informacji pozwalających na ocenę zmian

w infrastrukturze komunalnej wodociągów i kanalizacji. Badaniem objętych zostało

2 779 jednostek w Polsce, w tym 246 z województwa lubelskiego.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:
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Badamy cd.

2. Realizacja badań z zakresu statystyki budownictwa

Badanie produkcji budowlano montażowej oraz kosztów w układzie kalkulacyjnym, które

dostarcza danych o poziomie, dynamice, strukturze obiektowej i rozmieszczeniu

terytorialnym (w kraju i poza granicami kraju) robót budowlano-montażowych. W ramach

tego badania realizowane są dwa opracowania roczne:

• B-01 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej

przedsiębiorstw budowlanych;

• B-02 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej 

przedsiębiorstw niebudowlanych.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:
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Badamy cd.

2. Realizacja badań z zakresu statystyki budownictwa

Badanie wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 

oraz efektów działalności budowlanej. W ramach tego badania realizowane są opracowania miesięczne i kwartalne:

• B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym

budowy obiektów budowlanych;

• B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

• B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych

oddanych do użytkowania;

• B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich

oddanych do użytkowania;

• WINS – wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby 

– oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

• B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:
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Badamy cd.

2. Realizacja badań z zakresu statystyki budownictwa

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej a Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Urząd Statystyczny
w Lublinie opracował i przeprowadził badanie pilotażowe dotyczące
dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pracownicy Ośrodka Statystyki Budownictwa uczestniczyli w projekcie „System
monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”, realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, biorąc udział
w pracach Tematycznej Grupy Roboczej „Inwestycje i budownictwo”.
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Publikujemy

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Publikacje z Planu Wydawniczego US Lublin:
- liczba informacji sygnalnych według liczby tytułów 24; według liczby edycji 41
- liczba publikacji 9

W ramach specjalizacji Urzędu oraz zgodnie z Planem Wydawniczym GUS
Ośrodek Statystyki Budownictwa opracowuje w wersji elektronicznej publikacje
analityczne oraz informacje sygnalne o zasięgu ogólnopolskim.

W 2021 r. zostały przygotowane i opublikowane:
„Produkcja budowlano-montażowa w 2020 r.” oraz „Efekty działalności 
budowlanej w 2020 r.”.
W cyklu miesięcznym przygotowywane były informacje sygnalne”
„Budownictwo mieszkaniowe” oraz „Dynamika produkcji budowlano-
montażowej”, a w cyklu kwartalnym – „Budownictwo”.



lublin.stat.gov.pl

Publikujemy cd.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

strona https://lublin.stat.gov.pl/

liczba 228 527 odsłon; 91 542 użytkowników.

https://twitter.com/Lublin_STAT

Twitter w 2021 r. - blisko 500 tweetów. 

https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyLublin/

od lipca 2020 roku US dołączył do grona użytkowników Facebook'a. 
W 2021 roku - 444 wpisy.

https://lublin.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Lublin_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyLublin/
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Informujemy

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Dysponujemy bogatym zbiorem publikacji statystycznych, liczącym ok. 22 tysiące
tytułów, które nieodpłatnie udostępniane są na miejscu wszystkim
zainteresowanym.

W 2021 roku informacje statystyczne, w różnej formie, udostępniono łącznie 
ponad 14,4 tys. odbiorców, w tym ponad 13,5 tys. drogą telefoniczną. 

Bezpośrednio w Informatoriach, z danych statystycznych zawartych
w wydawnictwach GUS i US w Lublinie, w materiałach niepublikowanych oraz
w bankach i bazach danych skorzystało 741 osób.

Najwięcej udzielonych informacji dotyczyło stosowanych klasyfikacji, 
prowadzonych rejestrów, zagadnień ludnościowych i procesów demograficznych, 
rynku pracy i wynagrodzeń.
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Informujemy cd.

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

W 2021 r. pracownicy Urzędu udzielili dziennikarzom prasy i rozgłośni radiowo-
telewizyjnych 218 wywiadów dotyczących głównie sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa lubelskiego, demografii, rynku pracy oraz
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na łamach prasy lokalnej, w rozgłośniach radiowych i telewizji ukazały się 603
materiały, w których wykorzystywane były dane statystyczne statystyki
publicznej.
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Edukujemy

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

Nasze działania edukacyjne skierowane są do:
dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych:

Konkursy
Olimpiada Statystyczna
Konkurs statystyczno – demograficzny Sigma2

Warsztaty
Szkolenia
Wykłady
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Współpracujemy

Aktywność Urzędu Statystycznego
w Lublinie w 2021 r.:

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI

• współpraca transgraniczna między innymi z Głównymi Urzędami 
Statystycznymi Obwodu Wołyńskiego w Łucku i Obwodu Lwowskiego 
we Lwowie (Ukraina). Ponadto uczestniczymy w pracach przy zasileniu 
danymi Transgranicznego Banku Danych Statystycznych 
prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny Obwodu Lwowskiego 
we Lwowie,

• współpraca z Urzędem Statystycznym Unii Europejskiej (Eurostat) 
w ramach Grupy Roboczej ds. Statystyki odpadów.
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Pomagamy



lublin.stat.gov.pl

Dla nas
„Liczy się każdy” 

niezmiennie
od 60 lat!

Dziękujemy:

Mieszkańcom, 
Przedsiębiorcom

i Instytucjom
za pomoc w realizacji

naszej misji 



Urząd Statystyczny w Lublinie

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin 

tel.: (81) 533 20 51
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl


