
 

 

Dla nas „Liczy się każdy” niezmiennie od 60 lat! 

Pytamy, badamy, rejestrujemy, współpracujemy, publikujemy, informujemy, edukujemy… 

 

Dnia 21 marca 2022 r. mija 60 lat od utworzenia Urzędu Statystycznego w Lublinie. 

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. 

Nasze cele strategiczne to: 

 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. 

 

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie (dalej WUS) został utworzony w dniu 21 marca 1962 r. 

w oparciu o przepisy ustawy o organizacji statystyki państwowej z dnia 15 lutego 1962 r. Sprawował 

nadzór nad pozostałymi organami statystyki państwowej działającymi na terenie województwa 

lubelskiego, do których zaliczał się Miejski Urząd Statystyczny w Lublinie (dalej MUS) oraz 19 

Powiatowych Inspektoratów Statystycznych (dalej PIS) w: Bełżycach, Białej Podlaskiej, Biłgoraju, 

Bychawie, Chełmie, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, 

Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Tomaszowie Lubelskim, 

Włodawie, Zamościu. 

W pierwszym okresie istnienia, wyposażenie WUS w podstawowy sprzęt biurowy było wyjątkowo 

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

wyposażenie 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. 

Pierwsza siedziba Urzędu znajdowała się w budynku przy ul. 22 Lipca 7 (obecnie ul. Spokojna).  

We wrześniu 1970 r. nastąpiło przeniesienie do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Króla 

Stanisława Leszczyńskiego 48. 

Struktura organizacyjna WUS przedstawiała się następująco: 

1. Oddział Koordynacji i Opracowań Zbiorczych – 7 etatów, 

a) Referat Szkolenia i Instruktażu, 

b) Referat Opracowań Zbiorczych, 

2. Oddział Statystyki Gospodarczej – 14 etatów, 

a) Referat Obrotu Towarowego, 

b) Referat Statystyki Przemysłu, 

c) Referat Statystyki Rolnictwa i Leśnictwa, 

d) Referat Statystyki Zatrudnienia, 

e) Referat Inwestycji i Budownictwa, 

f) Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

g) Referat Transportu i Łączności, 

3. Oddział Statystyki Społecznej – 6 etatów, 

a) Referat Statystyki Ludności, badań demograficznych, zdrowotności i opieki społecznej, 

b) Referat Oświaty, szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz kultury, 

4. Inspektorat Badań Budżetów Rodzinnych, 

5. Referat budżetowo-gospodarczy (Samodzielny Referat Ogólny) – 2 etaty. 

Do zadań WUS należało: 

1) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych statystycznych, a w szczególności 

prowadzenie badań statystycznych (w tym spisów powszechnych), dotyczących życia gospodarczego 

i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w planach społeczno-

gospodarczych rozwoju województwa oraz zgodnie z zakresem rocznych planów opracowań 

statystycznych ustalonych przez Prezesa GUS, 

2) koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością statystyczną, 

3) opracowanie wyników prowadzonych badań z uwzględnieniem analizy statystyczno-ekonomicznej 

oraz przygotowywanie opracowań i informacji statystycznych służących potrzebom planowania  

i zarządzania terenowych organów administracji państwowej w tym opracowywanie okresowych 



sprawozdań z wykonania planu gospodarczego oraz sytuacji gospodarczej miast, prowadzenie 

ewidencji tych jednostek, metryk i kartotek statystycznych, 

4) prowadzenie kontroli rzetelności i prawidłowości prac statystycznych w jednostkach 

sprawozdawczych, 

5) występowanie z wnioskami o ukaranie oraz udział w charakterze oskarżyciela publicznego 

w postępowaniu przed kolegiami do spraw wykroczeń w sprawach o wykroczenia określone w ustawie 

o organizacji statystyki państwowej, jak też podejmowanie prac zmierzających do polepszenia 

dyscypliny sprawozdawczej, szkolenie personelu, upowszechnianie wiedzy o statystyce, 

nawiązywanie i pogłębianie kontaktów ze środowiskami naukowymi oraz z uczelniami wyższymi, 

6) organizowanie sieci społecznych korespondentów statystycznych, 

7) popularyzacja wiedzy o statystyce, 

8) prowadzenie działalności w zakresie przygotowań obronnych oraz ochrony tajemnicy państwowej 

i służbowej. 

Znaczące dla działalności WUS w Lublinie było utworzenie w 1965 r. Stacji Techniki Statystycznej,  

w której zorganizowano stanowiska pracy operatorów maszyn rachunkowych i księgujących. Jej 

zadaniem było zmechanizowanie opracowań informacji statystycznych. 

W dniu 1 lutego 1972 r. Wojewódzka Stacja Techniki Statystycznej (dalej WSTS) została samodzielnym 

terenowym organem statystyki na terenie województwa lubelskiego. Podporządkowano ją 

Dyrektorowi WUS. 

Kierownik WSTS Stanisław Wójcik pełnił jednocześnie funkcję pierwszego zastępcy Dyrektora WUS.  

W 1974 r. WSTS została przekształcona w Ośrodek Elektroniczny GUS w Lublinie (dalej OE). Zadaniem 

Ośrodka było wykorzystanie do opracowywania informacji statystycznych wchodzących wówczas do 

użytku maszyn oraz urządzeń mechanicznych i elektronicznych, w tym pierwszych komputerów.  

W tym celu w dniu 30 września 1975 r. Ośrodek otrzymał elektroniczną maszynę cyfrową Odra-1305. 

W dniu 1 lipca 1990 r. OE został przekształcony w Regionalny Ośrodek Informatyki Statystycznej, który 

od dnia 2 stycznia 1991 r. został włączony w struktury organizacyjne WUS w Lublinie jako Wydział 

Informatyki. 

W wyniku zmian wprowadzonych na mocy ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym 

państwa z dnia 28 maja 1975 r. powstało 49 województw, a tym samym utworzono 49 jednostek WUS. 

Powiatowe (miejskie) inspektoraty statystyczne działające na terenie województwa lubelskiego 

przekształcono w oddziały terenowe właściwych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych w Lublinie, 

Białej Podlaskiej, Chełmie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu. W struktury organizacyjne WUS w 

Lublinie włączono oddziały terenowe w Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim i Puławach.  

W strukturze WUS funkcjonował także Wojewódzki Inspektor Państwowej Inspekcji Plonów. 

W roku 1991 utworzono nowe komórki organizacyjne: 

Wydział Informatyki oraz Referat do spraw Systemu REGON. 



W związku z wejściem w życie ustawy o statystyce państwowej z dnia 29 czerwca 1995 r. istniejący 

dotychczas WUS zmienił nazwę na Urząd Statystyczny w Lublinie (dalej US). 

Kolejne duże zmiany nastąpiły w związku z wprowadzonym 1 stycznia 1999 r. nowym podziałem 

administracyjnym kraju. Istniejące dotychczas Urzędy Statystyczne w Białej Podlaskiej, Chełmie i 

Zamościu zostały przekształcone w oddziały Urzędu Statystycznego w Lublinie. W struktury 

administracyjne województwa lubelskiego włączono również powiaty Janów Lubelski i Łuków. 

Zarządzeniem wewnętrznym nr 15 Prezesa GUS z dnia 19 czerwca 2009 r. Urząd został zobowiązany do 

wykonywania zadań statutowych w obszarze prowadzenia badań statystycznych z zakresu statystyki 

gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz statystyki budownictwa na terenie całego kraju. 

Jednocześnie zlikwidowano Wydział Statystyki Społecznej oraz Wydział Statystyki Gospodarczej. W 

ich miejsce utworzono Ośrodek Statystyki Budownictwa oraz Ośrodek Statystyki Gospodarki 

Mieszkaniowej i Komunalnej. W każdym z ośrodków utworzono działy metodologii oraz realizacji 

badań. Rok później powstał kolejny ośrodek – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. W 2012 roku 

utworzono Wydział Realizacji Badań, a do Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych włączono 

wydziały: Informacji, Edukacji i Promocji oraz Analiz i Opracowań Zbiorczych. Wydział Organizacji  

i Rejestrów powstał z połączenia wydziałów Organizacji i Rejestrów. W istniejących Ośrodkach 

Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Statystyki Budownictwa zlikwidowano działy. 

Ostatnia zmiana organizacyjna miała miejsce w 2018 roku.  Na mocy zarządzenia nr 1 Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie zlikwidowany został oddział zamiejscowy 

w Puławach. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu w skład służb statystyki publicznej 

w województwie lubelskim od 2018 r. wchodzą: Urząd Statystyczny w Lublinie i oddziały zamiejscowe 

w Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim i Zamościu. 

W ciągu 60-letniej historii WUS/US przeprowadził na terenie województwa lubelskiego następujące 

spisy: 

1965 – spis zakładów przemysłowych, 

1967 – sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych, 

1970 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (dalej NSP), 

1974 – pierwszy po wojnie Mikrospis, 

1978 – NSP, 

1988 – NSP,  

1996 – Powszechny Spis Rolny (dalej PSR),  

2002 – PSR i NSP,  

2010 – PSR,  

2011 – NSP, 

2020-PSR, 



2021-NSP. 

Obecnie Urząd Statystyczny w Lublinie wykonuje następujące zadania: 

1. Rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych 

prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych 

statystyki publicznej, 

2. Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, 

3. Zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań 

statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

4. Zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań 

prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa 

samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze 

województwa, 

5. Dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji 

statystycznych badań, o których mowa w pkt. 3 i 4, w zakresie określonym każdorazowo w programie 

badań statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz planie opracowań ustalanym 

corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

6. Udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie 

o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej, 

7. Współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa 

w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych, 

8. Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych 

w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników, 

9. Prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych, 

10. Przedstawianie wojewodzie i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie 

badań statystycznych, o których mowa w pkt. 5, 

11. Prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części 

obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze województwa, w tym: 

    przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do rejestru, 

    wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach i nadawanie numerów identyfikacyjnych, 

    wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym, 

    przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych wykazów, 

wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach aktualizacyjnych, 

    przekazywanie organom administracji publicznej, organom prowadzącym inne urzędowe rejestry 

na terenie województwa danych z rejestru REGON, współpraca z tymi organami w aktualizacji rejestru, 



    udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze 

województwa, 

12. Prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) oraz udostępnianie informacji o województwie, powiatach i gminach 

województwa, objętych zakresem przedmiotowym rejestru, 

13. Organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych, 

rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych, 

14. Prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą albo organem jednostki samorządu terytorialnego, 

ujętych na ich wniosek, w programie badań statystycznych, 

15. Wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne 

administracji publicznej, 

16. Prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych, nie objętych programem badań 

statystycznych statystyki publicznej, 

17. Wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz na zlecenie, 

18. Prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki, 

19. Popularyzacja wiedzy o statystyce, 

20. Administrowanie infrastrukturą techniczną, w tym informatyczną służb statystyki publicznej 

zlokalizowaną na terenie województwa. 

Urząd Statystyczny w Lublinie specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na 

rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami 

statystycznymi w zakresie: 

    statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, 

    statystyki budownictwa. 

Urząd prowadzi również działalność wydawniczą. Do najważniejszych wydawnictw należą roczniki 

statystyczne, a także analizy statystyczne. Pierwszy „Rocznik statystyczny województwa lubelskiego” 

wydano już w 1962 r. W okresie istnienia WUS wydawano również wiele opracowań, w układach: 

rocznym, kwartalnym lub miesięcznym, przeznaczonych do użytku wewnętrznego lub poufnych, np. 

„Bieżąca informacja statystyczna”, „Informacja o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych”, 

„Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej województwa”. Okazją 

do udostępnienia szerokiej publiczności aktualnych wskaźników statystycznych dotyczących 

województwa lubelskiego były każdorazowo prowadzone przez Urząd spisy. 

W ramach Planu Wydawniczego Urzędu Statystycznego w Lublinie w 2021 roku wydano 8 publikacji 

oraz 30 informacji sygnalnych. Ograniczono liczbę publikacji wydawanych w formie papierowej 

rozszerzając jednocześnie udostępnianie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową. 

W ramach specjalizacji Urzędu oraz zgodnie z Planem Wydawniczym Głównego Urzędu Statystycznego 

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”. 

Urząd prowadzi także działalność informacyjną. 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 Głównego 

Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Lublinie, w materiałach niepublikowanych (np. 

wydrukach komputerowych) 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. 

Na czele Urzędu stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezes GUS. W początkowym okresie 

istnienia WUS obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Wereżański, poprzednio kierownik Wydziału 

Statystyki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. 

W okresie od 1 września 1965 r. do 31 stycznia 1998 r. funkcję Dyrektora WUS sprawował Ryszard 

Wiśniewski. Jego zastępcami w tym czasie byli: 

Stanisław Wereżański (1 września 1965 – 31 sierpnia 1980),  

Zofia Klarman (1 września 1980 – 2 grudnia 1986), 

i Kazimierz Tucki (16 stycznia 1987 – 31 stycznia 1998). 

Od 1 lutego 1998 r. na stanowisko Dyrektora US został powołany Kazimierz Tucki i funkcję tę 

sprawował do 28 lutego 2010 r. Jego zastępcami byli:  

Maria Bilska (1 kwietnia 1998 – 28 lutego 2006),  

Alfred Kuna (1 stycznia 1999 – 4 listopada 2003), 

 i Andrzej Matacz (od 1 marca 2006). 

Od 1 marca 2010 r. funkcję Dyrektora US sprawuje dr Krzysztof Markowski. Zastępcą dyrektora jest 

Andrzej Matacz. 

W dniu 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Statystycznym w Lublinie zatrudnionych było 285 osób. 

Większość pracowników stanowiły kobiety – 232 osoby. Wykształcenie wyższe posiadało 200 osób, co 

stanowiło 70% ogólnej liczby zatrudnionych. Spośród ogółu zatrudnionych, 209 osób to członkowie 

korpusu służby cywilnej. 

 
 

 

 

 

 


