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Urząd Statystyczny w liczbach:


Istnieje już 105 lat (od 1905 r. Statistische Amt der Stadt Posen),



Wydaje rocznie około 50 publikacji, folderów, komunikatów,



Posiada ponad 8000 tytułów w zasobach bibliotecznych, z czego najstarsze o charakterze
statystycznym pochodzą z XIX w.,



Sprzedaje rocznie blisko 400 egzemplarzy publikacji książkowych i 300 egzemplarzy publikacji
w wersji elektronicznej,



Organizuje wystawy, konkursy, seminaria, konferencje i warsztaty.

STATYSTYKA PUBLICZNA
Podstawą prawną działalności statystycznej jest Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca
1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późniejszymi zmianami).
Statystyka Publiczna to system zbierania danych statystycznych, ich gromadzenia, przechowywania
i opracowywania oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania jako oficjalnych danych
statystycznych. Statystyka Publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie
społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej
o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.
Statystyka Publiczna zapewnia:
 równoprawny,
 równoczesny,
 równorzędny
dostęp do informacji statystycznych.
Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej stanowi podstawę prawną prowadzenia badań,
jest ustalany corocznie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w oparciu o wyniki konsultacji z:
 resortami i instytucjami prowadzącymi badania w ramach statystyki publicznej,
 organami administracji centralnej i terenowej,
 władzami samorządowymi,
 organizacjami społecznymi,
 związkami oraz środowiskami naukowymi.
Poza badaniami ujętymi w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, Prezes GUS i urzędy
statystyczne mogą prowadzić badania statystyczne na indywidualne zamówienia z zastrzeżeniem, że takie
badanie może odbyć się wyłącznie na zasadzie udziału dobrowolnego.
TAJEMNICA STATYSTYCZNA
To jedna z podstawowych zasad statystyki, od której polski system prawny nie zna wyjątków.
Oznacza ona, iż zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane
jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną i dane indywidualne dające
się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie.
Dane jednostkowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych do innych celów
niż podane jest zabronione.
Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istnieje możliwość
zidentyfikowania ich z konkretną osobą lub podmiotem gospodarczym. W przypadku danych
indywidualnych oznacza to, iż nie można udostępnić informacji charakteryzujących wyniki ekonomiczne
podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego
podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż ¾ całości.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W POZNANIU

W strukturze Urzędu Statystycznego w Poznaniu znajdują się ośrodki, które realizują badania
z terenu całego kraju:


Ośrodek Statystyki Miast



Ośrodek Statystyki Małych Obszarów



Ośrodek Banku Danych Makroekonomicznych



Ośrodek Statystyki Krótkookresowej.

 OŚRODEK STATYSTYKI MIAST
Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie prac nad doskonaleniem systemu informacji statystycznej dla miast,
a w szczególności inicjowanie badań, opracowywanie metodologii i koordynacja działań w zakresie
statystyki dużych miast.
 OŚRODEK STATYSTYKI MAŁYCH OBSZARÓW
Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie prac nad wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów dla
potrzeb statystyki publicznej, a w szczególności statystyki lokalnej.
 OŚRODEK BANKU DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH
Zadaniem Ośrodka Banku Danych Makroekonomicznych jest prowadzenie prac w zakresie
projektowania, zasilania i administrowania bankiem danych makroekonomicznych.

 OŚRODEK STATYSTYKI KRÓTKOOKRESOWEJ
Zadaniem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz przygotowywanie
opracowań i analiz w zakresie statystyki krótkookresowej z terenu całego kraju. Urząd Statystyczny
w Poznaniu odpowiada za następujące sprawozdania:
1. meldunek o działalności gospodarczej DG-1,
2. załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych ,
3. sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług C-01,
4. sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych C-01b.
ZASIĘG TERYTORIALNY URZĘDU W POZNANIU I JEGO ODDZIAŁÓW
(sprawozdania DG-1, C-01 i C-01b)

Ponadto w strukturze Urzędu Statystycznego w Poznaniu znajduje się:
 WYDZIAŁ REJESTRÓW
Zadaniem Wydziału jest prowadzenie prac związanych z krajowymi rejestrami urzędowymi podmiotów
gospodarki narodowej REGON i podziału terytorialnego kraju TERYT w obszarze województwa oraz
współudział w tworzeniu, zasilaniu i administrowaniu bazami danych.
Obsługa interesantów:
poniedziałek od 7.30 do 17.30, wtorek - piątek od 7.30 do 14.30
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań, pokój 28 i 31 (parter), ℡ 61 27 98 310, ℡ 61 27 98 312.
 WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH
Zadaniem Wydziału jest organizacja i realizacja badań statystycznych przeprowadzanych
z udziałem ankieterów stałych i zmiennych. Prowadzone badania statystyczne, opracowania i analizy
dotyczą m. in.: budżetów gospodarstw domowych, jakości życia i wybranych aspektów warunków bytu
ludności, aktywności ekonomicznej ludności, cen towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych,
kondycji gospodarstw domowych i cen targowiskowych.

 WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH
Jego zadaniem jest rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne, udostępnianie,
rozpowszechnianie i popularyzacja wyników badań statystycznych statystyki publicznej oraz tworzenie
publikacji prezentujących wyniki statystycznego opisu procesów społecznych i gospodarczych, a także
prowadzenie tematycznych i interdyscyplinarnych analiz statystycznych.
Struktura organizacyjna Ośrodka:
 Dział Analiz,
 Dział Opracowań Zbiorczych,
 Wojewódzkie Informatorium Statystyczne.
Udostępnianie danych statystycznych:
 Telefonicznie i na miejscu w Informatorium statystycznym,
ul. Wojska Polskiego 27/29, I piętro, pok. 36, ℡ 61 27 98 320 ℡ 61 27 98 325
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00 – 18.00, wtorek-piątek: 7.00 – 15.00
 Automatyczna informacja TELEINFOSTAT (wynagrodzenia, wskaźniki) ℡ 61 27 98 203
 Przyjmowanie zamówień na niepublikowane dane statystyczne ze zbiorów danych US oraz
wykonanie opracowań w oparciu o informacje publikowane przez GUS,
 http://www.stat.gov.pl/poznan (komunikaty i biuletyny, publikacje, podstawowe dane, archiwum
danych).

WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH to także:
 Obsługa informacyjna jednostek samorządu terytorialnego,
 Promocja i popularyzacja statystyki publicznej wśród uczniów i studentów,
 Współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi,
 Promocja spisów powszechnych.

PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W POZNANIU
NA 2011 R.
Roczniki statystyczne:

  Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2011
  Województwo Wielkopolskie 2011. Podregiony, powiaty, gminy
  Rocznik Statystyczny Poznania 2011

Analizy statystyczne:

 Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2010 r.

Informacje i opracowania
statystyczne:

  Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego

Foldery i materiały
okolicznościowe:

(kwartalnik)
 Poznań – Biuletyn Statystyczny (kwartalnik)
 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim
w 2010 r.
 Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2010 r.
 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej
wpisanych do rejestru REGON w województwie wielkopolskim
w 2010 r.
 Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2010 r.
 Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie
wielkopolskim w 2010 r.
 Województwo Wielkopolskie 2011 (folder)
 Podstawowe informacje o województwie wielkopolskim i Urzędzie
Statystycznym w Poznaniu 2011 (wkładka promocyjna)
 Województwo wielkopolskie 2010 (wkładka promocyjna)
 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
wielkopolskiego (miesięcznie)
 Stan i ruch naturalny ludności w województwie wielkopolskim
w 2010 r.
 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim
(kwartalnie)
 Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim
w 2010 r.
 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
w województwie wielkopolskim stan na koniec 2010 r.
 Turystyka w województwie wielkopolskim w 2010 r.
 Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2009 r.
 Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim
według stanu w dniu 31 grudnia 2010 r.
 Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym
2010/2011
 Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim
w 2010 r.
 Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych w województwie
wielkopolskim w 2011 r.

Plan wydawniczy dostępny na stronie http://www.stat.gov.pl/poznan/52_PLK_HTML.htm

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Urząd Statystyczny w Poznaniu reprezentuje polską statystykę publiczną na forum europejskim
w realizacji pięciu ważnych projektów naukowych Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu
Statystycznego – Eurostatu. Są to następujące projekty:

1. Urban Audit
2. ESSnet on Small Area Estimation - SAE
3. ESSnet on Data Integration – DI
4. Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics - MEETS
5. ESSnet Project on Methodology for Modern Business Statistics

