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

Kogo dotyczy? 
Przedstawicieli administracji publicznej, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wykładowców uczelni wyższych, którzy chcą poszerzyć 
wiedzę swoich uczniów lub studentów z terenu województwa lubelskiego. 

Co przygotować? 
Informacje, które są niezbędne, aby przygotować i przeprowadzić zajęcia znajdziesz w załączniku 
nr 1 (w przypadku przeprowadzenia szkolenia lub wykładu) oraz w załączniku nr 2 (w przypadku 
przeprowadzenia lekcji) do tej karty usługi. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy.  

Formularz znajdziesz również na stronie internetowej naszego Urzędu, pod adresem: 
http://lublin.stat.gov.pl/ (zakładka górna Edukacja statystyczna). 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Uzupełnij wszystkie puste pola formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru. 

Ile muszę zapłacić? Nie musisz nic płacić. Edukacja statystyczna jest jednym z zadań statutowych urzędu. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Chęć zorganizowania zajęć zgłoś w formie pisemnej przynajmniej na 14 dni roboczych przed 
planowanym terminem przeprowadzenia spotkania. Wcześniejsze złożenie formularza ułatwi 
ustalenie terminu.  

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Zgłoszenie możesz wysłać e-mailem, faksem, pocztą tradycyjną, skontaktować się telefonicznie 
lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu. 

Nasze dane kontaktowe: 

Urząd Statystyczny w Lublinie 
20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 48 

e-mail: SekretariatUSlub@stat.gov.pl 
centrala telefoniczna: 81 533-20-51, fax: 81 533-27-61 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7
00

-15
00

 

Co zrobi urząd? 
Po otrzymaniu zgłoszenia wspólnie ustalimy szczegółowy zakres tematyczny zajęć oraz termin  
i miejsce, w jakim przygotujemy i przeprowadzimy zajęcia. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Dogodny dla obu stron termin uzgodnimy indywidualnie. 

Jak się odwołać? 
W tej sprawie nie jest przewidziany tryb odwoławczy. W razie dodatkowych pytań  
czy wątpliwości prosimy o ponowny kontakt. 

Informacje 
dodatkowe 

Organizacją zajęć zajmuje się, funkcjonujący w ramach Urzędu Statystycznego w Lublinie, 
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. Dodatkowe informacje nt. zajęć edukacyjnych możesz 
uzyskać pod numerem tel. 81 533-27-14. 

Możesz zaproponować własne tematy, które postaramy się uwzględnić w programie zajęć. 

Przekazywane treści zostaną dostosowane do grup wiekowych uczestników zajęć.  

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możesz 
sprawy w Urzędzie załatwić w języku migowym. Zamiar skorzystania z ww. metody 
komunikowania się przy załatwieniu sprawy zgłoś najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym 
dniem przybycia do Urzędu. 
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Podstawa prawna 
 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. 

zm.) 

 
 


