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PRZEDMOWA
Zmieniająca się rzeczywistość wciąż stawia przed statystyką publiczną nowe wyzwania. W dobie postępu
technicznego i technologicznego oraz mobilnego Internetu statystyka publiczna dostosowuje się do oczekiwań
użytkowników. Rośnie zapotrzebowanie na wiedzę statystyczną, szybką, rzetelną i obiektywną informację, która
m.in. jest ważnym instrumentem decyzyjnym – narzędziem diagnozowania, programowania i monitorowania
rozwoju społeczno-gospodarczego.

W przedstawiono podstawy prawne działania statystyki publicznej, jej zadania, organizację, zasobyInformatorze
informacyjne i formy udostępniania danych oraz nowe produkty statystyczne. Na tym tle zaprezentowano
organizację i działalność Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Dwujęzyczna, polsko-angielska, wersja publikacji dostępna jest także w postaci elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu. Wydawnictwo w wersji elektronicznej zawiera aktywne linki ułatwiające bezpośredni dostęp
m.in. do: podstaw prawnych, baz danych, portali, obowiązujących formularzy sprawozdań i ankiet, harmonogramów
publikowania wyników badań oraz wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Wyrażam nadzieję, że okaże się dla zainteresowanychInformator Urzędu Statystycznego w Katowicach
praktycznym źródłem informacji, przybliży współczesne oblicze polskiej statystyki publicznej działającej
w Europejskim Systemie Statystycznym, jej szeroką ofertę informacyjną oraz ułatwi użytkownikom poruszanie się
po zasobach danych i korzystanie z nowoczesnych narzędzi statystycznych.

Serdecznie zachęcam do odwiedzania stron i . Pracownicy Urzędu Statystycznegokatowice.stat.gov.pl stat.gov.pl
służą wsparciem informacyjnym w poszukiwaniu danych.

Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Katowicach

AURELIA HETMAŃSKA

Katowice, kwiecień 2019 r.

katowice.stat.gov.pl/
stat.gov.pl
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ZADANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Misja statystyki publicznej

dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych
na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym,
odpowiadających potrzebom użytkowników krajowych i międzynarodowych

Podstawą prawną funkcjonowania statystyki publicznej jest

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 649)

Statystyka publiczna jest systemem:

zbierania danych statystycznych,

gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych,

ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych.

Do zadań służb statystyki publicznej należy m.in.:

organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii,

przeprowadzanie spisów powszechnych,

udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości
i wskaźników, rozbudowa systemów bazodanowych,

opracowywanie standardowych klasy�kacji, nomenklatur i de�nicji podstawowych kategorii, ustalanie
wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja,

prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego
kraju,

współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi
oraz organami i urzędami innych krajów – współpraca z Eurostatem (Urząd Statystyczny UE) i krajowymi
urzędami statystycznymi w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego,

prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych
i standardów klasy�kacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce,

wykorzystywanie w badaniach statystycznych danych administracyjnych, tj. informacji zgromadzonych
w ewidencjach, rejestrach i systemach prowadzonych przez organy administracji publicznej,

popularyzacja wiedzy o statystyce i edukacja statystyczna.
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ORGANIZACJA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Główny Urząd Statystyczny

urząd administracji rządowej obsługujący Prezesa GUS i działający pod jego kierownictwem

Urzędy statystyczne

16 urzędów mających siedziby w stolicach województw

Stałe organy opiniodawczo-doradcze Prezesa GUS:

Kolegium – rozpatruje projekty wieloletnich programów rozwoju statystyki, roczne programy badań
oraz sprawy o zasadniczym znaczeniu dla prac GUS

Komisja Programowa – w zakresie przygotowywania projektów programów badań statystycznych

Komisja Metodologiczna – w zakresie doskonalenia metodologii badań statystycznych

Komitet Redakcyjny – w zakresie systemu udostępniania i upowszechniania informacji oraz publikacji

Naukowa Rada Statystyczna – w sprawach metodologii badań statystycznych

Jednostki obsługi statystyki publicznej:

Centralna Biblioteka Statystyczna im. S. Szulca

ZakładWydawnictw Statystycznych – obsługa wydawnicza i poligra	czna

Centrum Informatyki Statystycznej – obsługa informatyczna

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – szkolenia i doskonalenie zawodowe kadry

Organy doradcze działające przy Prezesie Rady Ministrów:

Rada Statystyki – w sprawach statystyki publicznej

Rządowa Rada Ludnościowa – w sprawach dotyczących zagadnień demogra	cznych i polityki ludnościowej

PolskieTowarzystwo Statystyczne

organizacja skupiająca przedstawicieli służb statystyki publicznej i środowisk akademickich, samorządu
terytorialnego i gospodarczego, jednostek administracji rządowej itp., zainteresowanych teorią i praktyką badań
statystycznych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
statystyki, powoływany i nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów wykonuje swoje zadania przy pomocy

.służb statystyki publicznej

nformatornformator 2019
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Ośrodek Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody

Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
Ośrodek Statystyki Warunków Pracy
Ośrodek Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Ośrodek Statystyki Handlu i Usług
Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej

Ośrodek Statystyki Budownictwa
Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy

Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska
Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego
Ośrodek Projektowania i Baz Danych
Ośrodek Rachunków Regionalnych

Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
Ośrodek Statystyki Kultury
Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej
Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej

Urząd Statystyczny w Białymstoku

ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
tel. 85 749 77 00
e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 366 93 90
e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Kielcach

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel. 41 249 96 00
e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Gdańsku

ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
tel. 58 768 31 00
e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Katowicach

ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
tel. 32 779 12 00
e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Krakowie

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel. 12 415 60 11
e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl

Ośrodek Klasy	kacji i Nomenklatur
Ośrodek Statystyki Matematycznej
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Urząd Statystyczny w Lublinie

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 81 533 20 51
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Łodzi

ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
tel. 42 683 91 00 (01)
e-mail: sekretariatusldz@stat.gov.pl
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URZĘDY STATYSTYCZNE W POLSCE I ICH SPECJALIZACJE

Ośrodek Badań Demogra	cznych
Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich
Ośrodek Badań Rolnictwa
Ośrodek Informatyki Statystycznej

Ośrodek Inżynierii Danych
Ośrodek Statystyki Morskiej
Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji
i Społeczeństwa Informacyjnego
Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności

Ośrodek Banku Danych Lokalnych
Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych
Ośrodek Statystyki Produktów Przemysłowych

Ośrodek Statystyki Cen

Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych
i Statystyki Euroregionalnej
Ośrodek Statystyki Energii i Rynku Materiałowego
Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki

Ośrodek Administracyjnych Źródeł Danych
Ośrodek Rozwoju Systemów Analiz
i Udostępniania Informacji
Ośrodek Statystyki Przedsiębiorstw Nie	nansowych

Ośrodek Badań Koniunktury

Ośrodek Inżynierii Danych
Ośrodek Statystyki Małych Obszarów
Ośrodek Statystyki Miast
Ośrodek Statystyki Krótkookresowej

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 20 00
e-mail: Sekretariatuswaw@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań
tel. 61 279 82 00
e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
tel. 68 322 31 12
e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Szczecinie

ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin
tel. 91 459 77 00
e-mail: SekretariatUSSZC@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 423 01 10 (11)
e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Olsztynie

ul. Tadeusza Kościuszki 78/82, 10-555 Olsztyn
tel. 89 524 36 66
e-mail: SekretariatUSOLS@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław
tel. 71 371 63 00
e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 10 (19)
e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl
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URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

Urząd działa na podstawie:

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa
Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Zakres zadań Urzędu obejmuje m.in.:

zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie
oraz analizę danych statystycznych,

badanie potrzeb informacyjnych oraz zapotrzebowania na opracowania analityczne w regionie oraz
w zakresie specjalizacji Urzędu,

prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu,

prowadzenie prac nad metodologią badań statystycznych według specjalizacji Urzędu,

prowadzenie badań oraz analiz sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie,

udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych,

realizacja prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki, w tym prowadzenie edukacji statystycznej,

przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego informacji statystycznych,

prowadzenie rejestrów w części obejmującej obszar województwa śląskiego:

REGON – podmiotów gospodarki narodowej,

TERYT – podziału terytorialnego kraju.

W ramach zadań wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, Urząd Statystyczny w Katowicach
specjalizuje się w obszarach: rachunków regionalnych, statystyki rynku �nansowego i jego podmiotów,
instrumentów �nansowych, nakładów inwestycyjnych i środków trwałych, ochrony środowiska, nakładów i efektów
rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przedstawiciel służb statystyki publicznej na terenie województwa śląskiego

Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej

Zarządzenia nr 10 Prezesa GUS
z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu

Urzędowi Statystycznemu w Katowicach
(Dz. Urz. GUS z 2012 r., poz. 28 z późniejszymi zmianami)

nformatornformator 2019
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA

DYREKTOR

ZASTĘPCA  DYREKTORA

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY: ODDZIAŁY US:

RADCA PRAWNY

DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W BIELSKU-BIAŁEJ

W BYTOMIU

W CZĘSTOCHOWIE

W RYBNIKU

W SOSNOWCU

WYDZIAŁY: OŚRODKI:

STATYSTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

STATYSTYKI RYNKU FINANSOWEGO

PROJEKTOWANIA I BAZ DANYCH

RACHUNKÓW REGIONALNYCH

ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH
DZIAŁ POLIGRAFII

ORGANIZACJI I REJESTRÓW

BADAŃ ANKIETOWYCH

INFORMATYKI

KADR I SZKOLENIA

EKONOMICZNY

ADMINISTRACYJNY
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ODDZIAŁY

Urząd Statystyczny swoje zadania wykonuje zarówno w siedzibie Urzędu w Katowicach, jak i w .pięciu Oddziałach

Oddziały realizują następujące zadania:

zbierają i opracowują sprawozdawczość statystyczną w ramach specjalizacji Urzędu,

udostępniają dane statystyczne, udzielają informacji, służą pomocą w wyjaśnianiu zagadnień merytorycznych,

rejestrują podmioty w ramach prowadzonego krajowego rejestru REGON w części dotyczącej województwa
śląskiego,

prowadzą prace aktualizacyjne dla potrzeb prowadzonego krajowego rejestru TERYT w części dotyczącej
województwa śląskiego,

współpracują z lokalną administracją samorządową i instytucjami w swoim zasięgu działania,

biorą udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu,

prowadzą prace w zakresie promocji statystyki i edukacji statystycznej.

Zasięg terytorialny:

US

OCZ

OBY OSC

ORY

OBB

powiat: mikołowski, bieruńsko-lędziński
miasta na prawach powiatu: Katowice, Tychy

Urząd Statystyczny w Katowicach (US)
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
tel. 32 779 12 00, katowice@stat.gov.pl

Oddział w Bielsku-Białej (OBB)
ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 18 35 do 37, bielsko-biala@stat.gov.pl

powiat: bielski, cieszyński, pszczyński,
żywiecki
miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Oddział w Bytomiu (OBY)
ul. Stanisława Moniuszki 26A, 41-902 Bytom
tel. 32 282 06 18, bytom@stat.gov.pl

powiat: tarnogórski, gliwicki
miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów,
Gliwice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

Oddział w Częstochowie (OCZ)
Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel. 34 366 00 14, czestochowa@stat.gov.pl

powiat: częstochowski, kłobucki, lubliniecki,
myszkowski
miasto na prawach powiatu Częstochowa

Oddział w Rybniku (ORY)
ul. Stanisława Chrobrego 6, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 19 21, rybnik@stat.gov.pl

Oddział w Sosnowcu (OSC)
ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 297 20 02, sosnowiec@stat.gov.pl

powiat: raciborski, rybnicki, wodzisławski
miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój,
Rybnik, Żory

powiat: będziński, zawierciański
miasta na prawach powiatu: Dąbrowa
Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec

nformatornformator 2019
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INFORMACJE TELEADRESOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DYREKTOR
Aurelia Hetmańska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Grażyna Witkowska

Sekretariat

Wydział Organizacji i Rejestrów

Wydział Badań Ankietowych

Wydział Informatyki

Wydział Kadr i Szkolenia

Główny Księgowy – Wydział Ekonomiczny

Wydział Administracyjny

Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego

Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska

Ośrodek Projektowania i Baz Danych

Ośrodek Rachunków Regionalnych

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych

Dział Poligra	i

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony
informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko pracy do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy

Oddział w Bielsku-Białej

Oddział w Bytomiu

Oddział w Częstochowie

Oddział w Rybniku

Oddział w Sosnowcu

32 779 12 48

32 779 12 48

32 779 12 48

32 779 12 60

32 779 12 91

32 779 12 23

32 779 12 28

32 779 12 73

32 779 12 43

32 779 12 57

32 779 12 75

32 779 12 07

32 779 12 15

32 779 13 07

32 779 12 19

32 779 12 60

32 779 12 68

33 822 18 35

32 282 70 40

34 366 01 04

32 422 27 84

32 297 20 17
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OŚRODKI SPECJALISTYCZNE URZĘDU

OŚRODEK STATYSTYKI RYNKU FINANSOWEGO

Ośrodek realizuje zadania ogólnokrajowe na rzecz statystyki publicznej jako całości
w obszarze statystyki rynku 	nansowego i jego podmiotów, instrumentów 	nansowych,
nakładów inwestycyjnych i środków trwałych oraz aktywów i pasywów 	nansowych. Ośrodek

jest odpowiedzialny za organizację, koordynację, rozwój merytoryczny oraz prowadzenie ogólnokrajowych badań
statystycznych w zakresie swojej specjalizacji. Ponadto uczestniczy w doskonaleniu metodologii badań oraz
opracowywaniu zakresu przedmiotowego formularzy statystycznych, przygotowywaniu założeń informatycznych
do formularzy elektronicznych oraz systemów informatycznych badań, harmonogramów zbierania i przetwarzania
danych oraz raportów z realizacji badań. Realizuje zadania związane z opracowywaniem Programu Badań
Statystycznych Statystyki Publicznej i Planu Opracowań Statystycznych. Wyniki prowadzonych badań
są wykorzystywane na potrzeby publikacji społeczno-gospodarczych, opracowania rocznych rachunków
narodowych na poziomie krajowym i regionalnym, statystyk branżowych oraz są udostępniane dla administracji
rządowej, samorządowej i innych instytucji oraz organizacji międzynarodowych.

Sprawozdania: F-03, FDF/FKT, FDF/WND, SFU-OZ, SP,FDF/PK, FDF/P-LS, I-01, IF, RF-01, TFI

OŚRODEK STATYSTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Ośrodek realizuje zadania ogólnokrajowe na rzecz statystyki publicznej jako całości z zakresu
ochrony środowiska oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Ośrodek aktualizuje
wykazy podmiotów objętych sprawozdawczością oraz uczestniczy w opracowywaniu wzorów

i objaśnień formularzy statystycznych, harmonogramów badań, wytycznych do realizacji sprawozdawczości,
raportów z realizacji badań, a także w przygotowaniu Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i Planu
Opracowań Statystycznych. Wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek stanowią podstawę do opracowywania
zestawień o gospodarce wodno-ściekowej, zanieczyszczeniu atmosfery, ilości odpadów wytworzonych
i zagospodarowanych, na potrzeby krajowej statystyki publicznej i statystyki międzynarodowej. Wykorzystywane
są m.in. przez administrację rządową i samorządową do kreowania polityki ekologicznej na poziomie krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Stanowią także podstawę do oceny realizacji polityki ekologicznej państwa
w zakresie nakładów ponoszonych na ochronę środowiska w Polsce.

Sprawozdania: OS-1, OS-3, OS-4, OS-5, OS-6, OS-29/k, Załącznik do: F-03, SP i SG-01 środki trwałe
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https://katowice.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-ochrony-srodowiska-928/
https://katowice.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-rynku-finansowego-894/


OŚRODKI SPECJALISTYCZNE URZĘDU

OŚRODEK PROJEKTOWANIA I BAZ DANYCH

Ośrodek realizuje zadania ogólnokrajowe na rzecz statystyki publicznej jako całości w zakresie
prac projektowo-programistycznych dotyczących rachunków regionalnych, ochrony
środowiska, nakładów i efektów rzeczowych inwestycji, kosztów bieżących ochrony środowiska

i gospodarki wodnej, rynku 	nansowego, środków trwałych i nakładów inwestycyjnych, instrumentów 	nansowych,
aktywów i pasywów przedsiębiorstw oraz działalności produkcyjnej. Ośrodek opracowuje zbiory i tablice
ogólnopolskie w zakresie ww. tematyki oraz uczestniczy w przygotowywaniu metodologii i organizacji prowadzenia
badań oraz opracowywaniu informacji i analiz statystycznych z dziedziny ochrony środowiska i działalności
gospodarczej. Ośrodek bierze udział w aktualizacji i rozbudowie Dziedzinowych Baz Wiedzy: „Rachunki Narodowe”
oraz„Stan i Ochrona Środowiska”.

OŚRODEK RACHUNKÓW REGIONALNYCH

Ośrodek realizuje zadania ogólnokrajowe na rzecz statystyki publicznej jako całości w dziedzinie
rachunków regionalnych. Jako jednostka autorska realizuje badanie ogólnopolskie „Produkt
krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym”, związane z obliczaniem

podstawowych kategorii makroekonomicznych w przekroju makroregionów, regionów i podregionów. Prowadzi
prace metodologiczne i obliczeniowe oraz opracowuje informacje i analizy statystyczne w zakresie terytorialnego
zróżnicowania produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto i dochodów do dyspozycji gospodarstw
domowych. Prowadzenie badania jest związane z realizacją zobowiązań ustawowych zarówno krajowych, jak
również wobec Unii Europejskiej. Wyniki obliczeń regionalnego produktu krajowego brutto są wykorzystywane
m.in. na potrzeby:

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej do selekcji i wyboru regionów kwali	kujących się do wsparcia
	nansowego z funduszy pomocowych, a także do monitorowania rezultatów udzielonej pomocy,

ewaluacji m.in.: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, strategii ponadregionalnych, strategii
rozwoju województw i programów regionalnych,

międzynarodowych porównań.
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https://katowice.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-projektowania-i-baz-danych-950/
https://katowice.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-rachunkow-regionalnych-946/


ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Jeden z 16 ośrodków badań regionalnych w kraju, powołany przez Prezesa GUS w celu: prowadzenia badań i analiz
istotnych z punktu widzenia problematyki regionu, działalności publikacyjno-informacyjnej, partnerskiej
współpracy z przedstawicielami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz popularyzacji i promocji
statystyki w regionie.

Priorytety w działaniu:

upowszechnianie wiedzy statystycznej o regionie,

umocnienie kontaktów i zbudowanie trwałych relacji z partnerami zewnętrznymi w regionie,

wsparcie informacyjne i analityczne procesów decyzyjnych w zakresie zarządzania na szczeblu lokalnym
i regionalnym,

opiniowanie i aktualizacja dokumentów oraz opracowań o charakterze strategicznym i operacyjnym,

wsparcie w zakresie wypracowywania wskaźników służących do monitorowania celów strategicznych
i programowych,

popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Do zadań Ośrodka należą:

rozpoznanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne oraz projektowanie metod i form
ich zaspokajania,

działalność publikacyjno-informacyjna w oparciu o roczny Plan wydawniczy US,

upowszechnianie i udostępnianie wyników badań statystycznych i wiedzy statystycznej o regionie,

współpraca z samorządem i władzami województwa w zakresie obsługi informacyjnej,

wymiana doświadczeń i wspólne działanie ze środowiskiem naukowym,

promocja statystyki w regionie,

działalność edukacyjna.

W ramach zadania statutowego Urzędu, Ośrodek współpracuje z GUS w zakresie prac metodologicznych
i analitycznych dla potrzeb wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju.

Ośrodek prowadzi:

Informatorium statystyczne i bibliotekę Urzędu,

o	cjalne gdzie publikowane są treści dotyczące m.in.konto US w serwisie mikroblogowym Twitter,
aktualności wydawniczych, istotnych wydarzeń, nowych produktów statystyki publicznej,

działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, przedstawicieli administracji rządowej
i samorządu, kadry naukowo-akademickiej i studentów oraz do ogółu społeczeństwa,

Dział Poligra	i realizujący prace wydawnicze i poligra	czne na potrzeby Urzędu oraz resortu.
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Polityka informacyjna prowadzona jest w oparciu o coroczny Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego, tworzony
na podstawie analizy potrzeb informacyjnych oraz zapotrzebowania na informacje statystyczne w przekrojach
terytorialnych.

Wszystkie wydawnictwa dostępne są na stronie internetowej Urzędu:

Serie wydawnicze

System regionalnych opracowań analitycznych:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa (miesięczny),

Biuletyn Statystyczny Województwa (kwartalny),

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa (roczny),

Rocznik statystyczny województwa (roczny),

Województwo Śląskie. Podregiony, powiaty, gminy (roczny).

Seria porównywalnych między województwami publikacji, zawierająca kompleksową analizę województwa,
uwzględniająca zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu.

Opracowania bieżące
(informacje sygnalne, komunikaty
i biuletyny, infogra	ki)

informacje statystyczne

pozostałe opracowania
(infogra	ki, ulotki informacyjne)

analizy statystyczne

foldery i publikacje
okolicznościowe

roczniki statystyczne

informacje sygnalne

Tytułowy Plan Wydawniczy US Katowice na 2019 r.

Udostępnianie informacji na terenie województwa realizują Informatoria w siedzibie Urzędu i jego Oddziałach

Wydawnictwa Urzędu dostępne również na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Wydawnictwa GUS i US – (komputerowy katalog zbiorów)Centralna Biblioteka Statystyczna GUS

Publikacje i foldery
(wg tytułu alfabetycznie;
wg obszarów tematycznych)

DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNO-INFORMACYJNA
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https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/tytulowy-plan-wydawniczy-urzedu-statystycznego-w-katowicach-2019,13,10.html
https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/
https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/
https://katowice.stat.gov.pl/informacje-o-urzedzie/udostepnianie-informacji-informatoria/
https://sbc.org.pl/dlibra
https://cbs.stat.gov.pl/
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EDUKACJA STATYSTYCZNA

Edukacja statystyczna

Teoretyczne i praktyczne zajęcia edukacyjne oraz przedsięwzięcia mają na celu:

zapoznanie z działalnością Urzędu, w tym z ofertą publikacyjną,

uświadomienie znaczenia rzetelnych danych statystycznych,

naukę właściwej interpretacji danych i wskaźników statystycznych,

rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych.

Urząd angażuje się także w działania w ramach wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności – m.in. wspiera
inicjatywy organizacji pozarządowych, promuje środowiska osób niepełnosprawnych.

Popularyzacja i promocja statystyki oraz upowszechnianie wiedzy statystycznej jest jednym z istotnych zadań
statystyki publicznej.

spotkania w siedzibie Urzędu i poza nią

szkolenia

warsztaty edukacyjne

wykłady

konkursy i olimpiady

programy edukacyjne

wystawy

praktyki i staże w Urzędzie

przedsięwzięcia typu„Dzień otwarty”,
„Dzień przedsiębiorczości”

Formy działań:

przedstawiciele administracji publicznej

dzieci i młodzież

kadra pedagogiczna

środowisko akademickie, w tym
studenci

przedstawiciele mediów

wszystkie osoby zainteresowane
statystyką

Bene�cjanci:

Kontakt dla zainteresowanych: Informatorium Urzędu, parter, pokój 008, tel. 32 77 91 237

Oferta, materiały edukacyjne i karty usług edukacyjnych dostępne są na stronie internetowej Urzędu

w zakładce
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https://katowice.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/
https://katowice.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/


UDOSTĘPNIANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH
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Podstawowe zasady postępowania z danymi statystycznymi:

zasada powszechnej dostępności wynikowych informacji statystycznych zasada 3R– równoprawny,–
równorzędny i równoczesny dostęp do wynikowych informacji statystycznych (art. 14 ustawy),

zasada przestrzegania tajemnicy statystycznej – zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych
statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie; dane
te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia
przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby;
udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane
w ustawie celów jest zabronione (art. 10 ustawy),

zasada przestrzegania obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa informacji,

zasada zabezpieczenia danych w celu ich ochrony.

Przepisy dot. udostępniania i przechowywania informacji statystycznych oraz przepisy karne związane z naruszeniem
tajemnicy statystycznej zawierają artykuły 38, 54, 55 ustawy o statystyce publicznej. W związku z realizacją wymogów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
�zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE GUS informuje na stronach internetowych o zasadach oraz
o przysługujących użytkownikom prawach związanych z przetwarzaniem przez GUS ich danych osobowych.

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych
mają charakter , niezależnie od tego kto je prowadzi.danych o�cjalnych statystyki publicznej
Wszystkie organy prowadzące badania w trybie ustawy o statystyce publicznej stosują obowiązujące
standardy klasy�kacyjne oraz udostępniają wyniki badań służbom statystyki publicznej.

Podstawą prawną systemu informacyjnego statystyki publicznej jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej.

Pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrze spisowi, ankieterzy statystyczni oraz inne osoby
wykonujące czynności w imieniu i na rzecz statystyki publicznej, są obowiązani do bezwzględnego
przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania tych czynności po złożeniu
pisemnego (art.12 ustawy).„Przyrzeczenia…”
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UDOSTĘPNIANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia są ustalane w corocznym
Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.

Wynikowe informacje statystyczne są:

dostępne w ramach elektronicznej platformy udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych
zasobów informacyjnych,
publikowane w wydawnictwach US i GUS,
publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”,
podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu,
opracowywane i przekazywane na potrzeby UE i organizacji międzynarodowych.

Udostępnianie informacji statystycznych na terenie województwa śląskiego realizują:

Założenia dotyczące polityki informacyjnej i funkcjonowania Informatoriów nawiązują do wytycznych Eurostatu
oraz zasad ujętych w .Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych

Jak zamówić dane, co powinno zawierać zamówienie –
katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/jak-zamowic-dane/

Wykazy komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS, opisy wskaźników, terminy publikowania
dostępne są na stronie internetowej GUS w zakładce Opracowania sygnalne

Godziny urzędowania: poniedziałek od 7.00 do 18.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00

Informatorium Statystyczne oferuje szereg udogodnień w bezpośrednim i elektronicznym
udostępnianiu zasobów statystyki publicznej.

INFORMATORIA STATYSTYCZNE w siedzibie Urzędu i jego Oddziałach
udostępniają informacje statystyczne na miejscu, telefonicznie i korespondencyjnie
służą pomocą w poruszaniu się po stronach internetowych US i GUS
przyjmują indywidualne zamówienia na dane statystyczne

strefa szybkiej obsługi klienta strefa pracy klienta i „cichej” obsługi klienta

strefa szkoleniowo-konferencyjna komunikacja także w języku migowym
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BADANIA ANKIETOWE
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Statystyczne badania ankietowe prowadzone są na terenie całego kraju w wylosowanych:metodą reprezentacyjną
mieszkaniach, gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, na przejściach granicznych, w wybranych
placówkach handlowych. Badania ankietowe na terenie województwa śląskiego przeprowadza profesjonalna sieć
ankieterska pracownicy Urzędu Statystycznego– .

Metody zbierania informacji od respondentów:

Zagwarantowana jest poufność informacji przekazywanych przez respondentów; obowiązuje bezwzględnie
przestrzegana zasada zapewnienia tajemnicy statystycznej.
Ankieter może wykonywać pracę tylko z ważną legitymacją i imiennym upoważnieniem potwierdzającymi jego
tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystycznego.
Wykaz badań ankietowych wraz z harmonogramem dostępny jest na:

form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm

Kontakt, pod którym można sprawdzić tożsamość ankietera oraz uzyskać informacje na temat realizowanych

aktualnie badan ankietowych: 32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 695 255 244

lub drogą elektroniczną z Kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Wywiad telefoniczny –
prowadzony przez teleankieterów

za pośrednictwem aplikacji
Call Center przy wykorzystaniu

oprogramowania komputerowego.

Wywiad bezpośredni –
realizowany przez ankieterów

na miejscu w terenie,
rejestrowany na przenośnym
urządzeniu elektronicznym

lub przy wykorzystaniu
papierowego kwestionariusza.

Ankieta internetowa –
realizowana przez respondenta

samodzielnie przez Internet przy
pomocy dostępnej na stronach

GUS i US aplikacji.

Powodzenie badań ankietowych, ich kompletność, a co za tym idzie jakość, zależy w znacznej mierze–
od przychylności respondentów dla ich realizacji. Liczy się każda odpowiedź na pytanie ankietera,

każdy ma wpływ na kształt wyników badań.
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Funkcjonalność:
pomoc w wypełnianiu elektronicznych formularzy,
system pytań skierowujących, 	ltrujących,
aktywne de	nicje i objaśnienia, kontrola błędów,
automatyczny system powiadomień o nałożonym obowiązku sprawozdawczym,
listy osób do kontaktu w sprawach merytorycznych,
przewodniki, wyjaśnienia dot. systemu sprawozdawczości elektronicznej.

Nowoczesne narzędzie oferujące pakiet aplikacji przeznaczonych dla dostawców danych
i umożliwiające realizację ich obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej.

KONTAKT

TERMINARZ, INSTRUKCJE

Sprawozdawczo��

Sprawozdawczo�� > Portal Sprawozdawczy

Zestawy danych Portal Sprawozdawczy Kontakt
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http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm


BAZY DANYCH STATYSTYCZNYCH

Bank Danych Lokalnych (BDL)

największy w kraju uporządkowany zbiór danych statystycznych opisujący sytuację
społeczno-gospodarczą i stan środowiska, prezentowany w szeregach czasowych
od 1995 roku. Dane i wskaźniki pogrupowane są według dziedzin tematycznych, a także
dla wybranej jednostki administracyjnej (miejscowości, gminy, powiatu, województwa,
kraju) lub statystycznej (makroregionu, regionu, podregionu).

h t t p s : / / b d l. s t a t . g ov. p l /

BANK DANYCH LOKALNYCH

System Monitorowania Rozwoju STRATEG

utworzony na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju i polityki
spójności. Gromadzi wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii
obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim)
oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020). Dodatkowo system udostępnia dane
statystyczne istotne dla realizacji polityki spójności. Uzupełnieniem danych liczbowych
są de	nicje pojęć i informacje metodologiczne. Analizę i percepcję informacji ułatwiają
narzędzia służące do wizualizacji danych w formie map i wykresów.

https://strateg.stat .gov.pl/

Baza Demogra�a

stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury
ludności, ruchu naturalnego oraz migracji. Baza zapewnia dostęp do danych
obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności. Informacje
zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.

h t t p : / / d e m o g ra �a . s t a t . g ov. p l / b a z a d e m o g ra �a /

Baza Demografia
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https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/
https://strateg.stat.gov.pl/


BAZY DANYCH STATYSTYCZNYCH

Portal Geostatystyczny
nowoczesne rozwiązanie do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym.
Pełni funkcje gromadzenia, prezentowania oraz udostępniania informacji dla szerokiego
grona odbiorców, stanowi pomocne narzędzie przy podejmowaniu strategicznych
decyzji na każdym poziomie zarządzania. Rozwiązanie dostosowane jest do standardów
europejskich. Funkcjonalność usługi obejmuje m.in. pobieranie informacji o podziale
terytorialnym kraju oraz możliwość tworzenia kartogramów i kartodiagramów
na podstawie danych użytkowników.

https://geo.stat .gov.pl

Platforma SDG
jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji
wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi
dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój
na poziomie kraju.

http://sdg.stat .gov.pl/

SDG

SWAID

Atlas
Regionów

Platforma analityczna – SystemWspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD), a w nim:

Dziedzinowe BazyWiedzy (DBW)
moduł pozwalający na dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących
z systemu statystyki publicznej. DBW obejmują 4 obszary: Statystykę Wielodziedzinową,
Gospodarkę, Społeczeństwo oraz Środowisko i stanowią narzędzie pomocne
w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach zarządzania. Formuła platformy
umożliwia dopasowanie zakresu danych do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Atlas Regionów
interaktywny Atlas Regionów to moduł mapowy umożliwiający przestrzenną
wizualizację wybranych danych w układach regionalnych i lokalnych oraz według
dziedzin tematycznych.

http://swaid.stat .gov.pl
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Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON) to aktualizowany zbiór informacji
o podmiotach gospodarki narodowej prowadzony w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

Indywidualne zamówienia na wyciągi z rejestru REGON realizowane są odpłatnie, po złożeniu pisemnego
zamówienia na adres Urzędu Statystycznego lub email SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Urzędy statystyczne wydają zaświadczenie o nadanym im numerzena żądanie jednostek wpisanych do rejestru
identy	kacyjnym REGON.

Rejestr REGON zawiera charakterystykę działających podmiotów gospodarki narodowej (m.in. dane adresowe,
rodzaje wykonywanej działalności, formę prawną, liczbę zatrudnionych). Informacje z rejestru są jawne
i ogólnodostępne:

na stronie internetowej GUS w wpisanych do rejestruwyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej
REGON – na podstawie numerów: REGON, NIP, KRS oraz adresu prowadzenia działalności można sprawdzić
informacje o danym podmiocie,

poprzez – usługa sieciowa udostępnia dane uprawnionym organom administracji rządowej,interfejsy API
jednostkom samorządu terytorialnego, innym instytucjom rządowym, podmiotom komercyjnym oraz
użytkownikom indywidualnym.

Informacje zawarte w rejestrze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem jako wiarygodne źródło wery	kacji dla
wielu organów administracji. Rejestr REGON jest także źródłem Bazy Jednostek Statystycznych dla realizacji badań
oraz podstawą tworzenia baz i banków danych statystycznych.

Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

o statystyce publicznej, a szczegółowe zasady prowadzenia

i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii

prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet

i zaświadczeń.

Stan rejestru REGON w woj. śląskim
(31 XII 2018)

472,5 tys. podmiotów gospodarki
narodowej

w tym to osoby 	zyczne71,9%
prowadzące działalność gospodarczą

Wpisowi do Rejestru podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
osoby 	zyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów.

nformatornformator 2019

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
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Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT) obejmuje systemy:

TERC – identy	katorów i nazw jednostek podziału

terytorialnego

SIMC – identy	katorów i nazw miejscowości

BREC – rejonów statystycznych i obwodów spisowych

NOBC – identy	kacji adresowej ulic, nieruchomości,

budynków i mieszkań (w ramach systemu

prowadzony jest Centralny Katalog Ulic – ULIC)

Stan rejestru TERYT w woj. śląskim
(31 XII 2018)

661,6 tys. budynków
1781,3 tys. mieszkań

4,2 tys. rejonów statystycznych
21,3 tys. obwodów spisowych

Identy	katory rejestruTERYT m.in.:

stanowią obowiązujący standard identy	kacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry
i systemy informacyjne administracji publicznej,

umożliwiają opracowywanie i prezentowanie zjawisk w przekrojach: województw, powiatów, gmin, rejonów
statystycznych i obwodów spisowych, miejscowości i ulic, a także w podziale na miasto i wieś.

Rejestr jest jawny. Dane z systemów TERC, SIMC, ULIC wszystkim użytkownikomudostępniane są bezpłatnie
za pośrednictwem strony internetowej GUS poprzez:

Aplikację – wyszukiwanieBaza rejestru TERYT
i przeglądanie informacji oraz pobieranie danych
w postaci zbiorów pełnych i plików aktualizacyjnych

Usługi INSPIRE – wyszukiwania, przeglądania,
pobierania zbiorów danych BREC w części gra	cznej
(granice rejonów statystycznych i obwodów
spisowych – dane od 2010 r. przygotowane również
w formacie ESRI Shape	le)

Interfejsy API – usługa sieciowa przeznaczona
dla użytkowników systemowych (podmiotów
administracji publicznej i podmiotów komercyjnych).
Można z niej skorzystać po przesłaniu wniosku
o udostępnienie na adres: teryt_ws1@stat.gov.pl
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http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/baza_teryt.aspx?contrast=default
https://geo.stat.gov.pl/inspire
https://api.stat.gov.pl/Home/TerytApi?contrast=default



