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Celem powołania Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych 
było utworzenie zintegrowanego systemu ukierunkowanego na 
specjalistyczną obsługę informacyjną i analityczną administracji 
samorządowej, administracji rządowej szczebla terenowego  
oraz innych grup użytkowników na poziomie regionalnym 
 

Misja i Cele 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych stanowią centra wiedzy o regionie 



Zadania 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 POPULARYZACJA WIEDZY O STATYSTYCE 
Rozpowszechnianie wyników badań i analiz statystycznych oraz wiedzy  
o statystyce poprzez czynny udział w konferencjach i seminariach,  
promocję statystyki oraz współpracę z mediami (TV, radio, prasa) 
Promocja produktów wydawniczych istotnych z punktu widzenia decyzyjności  
władz samorządowych 

 PUBLIKACJE I  ANALIZY 
Opracowywanie publikacji, analiz, raportów analitycznych wynikających  
z planu wydawniczego Urzędu oraz zewnętrznego zapotrzebowania odbiorców 
Opracowanie analiz mających szczególne znaczenie w procesach podejmowania 
decyzji 
Prowadzenie studiów i badań w regionie  
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI  
Aktywność i integracja sieci informatoriów i bibliotek statystycznych  
oraz systemowe rozpoznawanie i analiza potrzeb informacyjnych użytkowników  
w zakresie statystyki 
 
 



Zadania  

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 EDUKACJA STATYSTYCZNA 
Potrzeba aktywnego uczestniczenia w edukacji uczniów, studentów,  
władz samorządowych oraz innych użytkowników życia społeczno-gospodarczego  
i politycznego 
Działalność edukacyjna w zakresie szeroko pojętego systemu statystyki publicznej, 
zarówno użytkowników, jak i uczestników badań statystycznych 
  WSPÓŁPRACA 
Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz ze 
środowiskiem naukowym na rzecz tworzenia infrastruktury informacyjnej państwa 
Aktywny udział w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem dokumentów 
strategicznych 



Doświadczenia Dolnośląskiego Ośrodka  
Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego  
we Wrocławiu 
 
 

 
 
     



Publikacje i analizy 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 Głównym zadaniem działalności publikacyjno-analitycznej jest zaspokojenie 
potrzeb informacyjnych różnych grup odbiorców. W tym celu prowadzimy 
konsultacje przy opracowywaniu planu wydawniczego Urzędu,  
zarówno z przedstawicielami  administracji publicznej, jak i ośrodkami naukowymi 

 Dbamy o wysoką jakość merytoryczną i graficzną opracowywanych publikacji 

 Włączamy w prace analityczne ośrodki naukowe w celu wzbogacenia analizy danych 
empirycznych  

 Wzbogacamy treść naszych publikacji wykorzystując wiarygodne źródła danych 
pozastatystycznych 

 Opracowujemy analizy regionalne (system regionalnych opracowań 
analitycznych: roczny Raport, miesięczny Komunikat i kwartalny Biuletyn, 
zawierający informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu) 

 Bierzemy udział w pracach zespołu ds. standaryzacji publikacji i opracowań 
urzędów statystycznych 

 



Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu 
oraz obszarów problemowych w 

województwie dolnośląskim 
 Opracowanie powstało w ramach porozumienia 

podpisanego między 
 Urzędem Statystycznym we Wrocławiu  

a Urzędem Marszałkowskim  
Województwa Dolnośląskiego 

W części analitycznej  
publikacji  przedstawiona jest 

metodologia stosowanych 
wskaźników przygotowana 
przez pracowników DOBR.  

Dla czytelnej i prostej analizy 
wybrane zjawiska 

 i relacje przedstawione są  
na wykresach i mapach. 

Opracowywane publikacje 
mogą być przydatnym źródłem 

informacji  o sytuacji 
społeczno-gospodarczej dla 

władz decyzyjnych w regionie   

Wybrane opracowania analityczne DOBR 

Konkurencyjność powiatów  
w województwie dolnośląskim  

w latach 1999-2004 

Kapitał ludzki  
w województwie dolnośląskim  

w latach 2002-2006 

Bezrobocie w województwie dolnośląskim  
w latach 2003-2009 

Wieloaspektowa analiza statystyczna 



Udostępnianie informacji 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 

 Działalność informacyjna, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań 
statystycznych realizowana jest przez Informatoria działające we Wrocławiu  
oraz wszystkich oddziałach terenowych:  w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu 

 Średnio w roku pracownicy Informatoriów:  
• obsługują 7 tys. klientów  
• realizują 400 zapytań pisemnych 
• odpowiadają na 27 tys. zapytań telefonicznych 

 Prowadzenie biblioteki 

 Sprzedaż publikacji US i GUS 

 Rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne poprzez analizę 
aktów prawnych i dokumentów strategicznych oraz stały monitoring zapytań i 
zamówień publicznych na analizy i opracowania statystyczne 

 Rozpoznawanie zasobów informacyjnych innych instytucji 

 

 

 

 



Popularyzacja wiedzy o statystyce 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

Duża aktywność w kreowaniu działań promocyjnych,  
upowszechniających wiedzę o statystyce  

 Udział w konferencjach naukowych i seminariach poświęconych tematyce 
rozwoju regionalnego  
 Realizacja projektu „Miasto w statystyce”, w ramach którego na oficjalnych 
stronach internetowych Jeleniej Góry i Legnicy zamieszczane są aktualne dane 
statystyczne 
 Popularyzacja wydawnictw statystycznych poprzez m.in. wysyłanie  
informacji o nowych publikacjach do jednostek samorządu terytorialnego,  
bibliotek, ośrodków naukowych oraz przygotowywanie wystaw  
z publikacjami statystycznymi 
 Bieżąca obsługa informacyjna mediów  
(udzielanie wywiadów, opracowywanie artykułów  
tematycznych oraz zestawów danych statystycznych  
dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej  
województwa) 
 Opracowywanie materiałów okolicznościowych 

 



Edukacja statystyczna 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 
 Porozumienie o współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podpisane  
w dniu 10.01.2011 r. dotyczące popularyzacji wiedzy statystycznej wśród dzieci 
 i młodzieży w województwie dolnośląskim 
 Udział w pracach zespołu ds. systemu edukacji statystycznej 
 Opracowanie koncepcji edukacji statystycznej dzieci i młodzieży,  
w tym przeprowadzenie analizy programów szkolnych pod kątem ujęcia w nich 
zagadnień statystycznych i opracowanie wieloletniego programu uzupełniającego 
szkolną edukację statystyczną 
 Przygotowywanie cyklu zajęć dla uczniów i studentów oraz pracowników 
jednostek samorządowych i instytucji finansowych 
 Zrealizowanie konkursu plastyczno-statystycznego „GUŚ – przyjaciel dzieci”  
dla uczniów szkół podstawowych oraz  z wiedzy statystycznej i bankowej 
 „Statystyk widzi więcej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
 Przygotowania do konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych „Przygody Gusia” 
 Udział w opracowaniu koncepcji studiów podyplomowych „Analiza statystyczna 
danych społeczno-gospodarczych” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 



Współpraca 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 Udział w spotkaniach, konferencjach,  
seminariach 

 Członkostwo w zespołach eksperckich  
i opiniujących oraz grupach roboczych 

 Wspólne projekty badawcze,  
publikacyjne i edukacyjne 

 Wymiana doświadczeń i informacji  
statystycznych 

 Działania promocyjno-informacyjne 

 Konsultacje naukowe i recenzje publikacji 
 

 Urzędem Marszałkowskim Województwa  
Dolnośląskiego 

 Dolnośląskim Wojewódzkim  
Urzędem  Pracy 

 Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim 

 Urzędem Miejskim Wrocławia 

 Dolnośląskim Kuratorium Oświaty 

 Uczelniami wyższymi 

 Polskim Towarzystwem Statystycznym 

Współpraca zewnętrzna m.in. z: FORMY WSPÓŁPRACY 

 Narodowym Bankiem Polskim 



Efekty działalności 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 Wzmocnienie roli i znaczenia Urzędu w województwie jako ważnego ogniwa  
 w systemie informacyjnym administracji publicznej 

 Podpisanie porozumień o współpracy z instytucjami i uczelniami w regionie 

 Zaproszenie do współtworzenia  Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
i Bazy Wiedzy o Regionie 

 Członkostwo w Komitecie Sterującym ds. Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 

 Realizacja zleceń w ramach istotnych dla regionu projektów (WRO-Kadry, Quality 
of life, Raport na potrzeby aktualizacji SRWD) 

 Publikacje, w tym analityczne (m.in. Bezrobocie w województwie dolnośląskim  
w latach 2003-2009. Wieloaspektowa analiza statystyczna, Kapitał ludzki w województwie 
dolnośląskim w latach 2002-2006, Konkurencyjność powiatów  województwa dolnośląskiego 
w latach 1999-2004) 

 Zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń przez kadrę Ośrodka 



Plany na przyszłość 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 Wzmacnianie wizerunku Ośrodka jako zaplecza informacyjnego, metodycznego  
i analitycznego w regionie  

 Rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami w regionie, w tym w ramach 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 

 Organizowanie wspólnie z Wojewodą Dolnośląskim cyklicznych (kwartalnych) 
konferencji prasowych na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie 

 Rozwijanie działań informacyjnych i edukacyjnych upowszechniających  
wiedzę o statystyce poprzez przygotowywanie prelekcji i organizowanie 
konkursów 

 Rozwijanie analiz regionalnych we współpracy ze środowiskiem naukowym  
na potrzeby instytucji i organizacji w regionie 

 Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu wzmocnienia potencjału 
kadrowego Ośrodka 



Blisko 3-letnia działalność Wojewódzkich Ośrodków 
Badań Regionalnych przyniosła efekty w postaci 
wzmocnienia roli Urzędów Statystycznych  
w Regionie i postrzegania ich jako potencjalnych 
partnerów do współpracy 

Wnioski końcowe 
 
 
 



Dziękuję za uwagę! 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, 
tel. 71 37 16 300, fax. 71 37 16 360 
e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl 
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