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O Urzędzie
Urząd Statystyczny we Wrocławiu jest jednym z  16 regionalnych 
urzędów statystycznych, należącym do służb statystyki publicznej, 
podległym Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

  Obejmuje zasięgiem działania obszar województwa dolnoślą-

skiego. Zadania Urzędu wykonują komórki organizacyjne działa-
jące w siedzibie Urzędu we Wrocławiu oraz w trzech oddziałach: 
w Jeleniej Górze, w Legnicy i w Wałbrzychu.

  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie realizacji badań 
statystycznych, opracowywania i udostępniania wiarygodnych, 
rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji staty-
stycznych.

  Stanowi profesjonalne zaplecze informacyjne i analityczno-

-badawcze organów administracji rządowej i samorządowej oraz 
innych jednostek w  regionie, zwłaszcza instytucji realizujących 
bezpośrednio lub pośrednio politykę społeczną i  ekonomiczną 
państwa.

Główne zadania 
Urzędu
  Dostarczanie odbiorcom rzetelnych i obiektywnych informacji 

statystycznych.

  Realizacja zadań ogólnopolskich wykonywanych na rzecz staty-

styki publicznej (np. obsługa krajowych rejestrów urzędowych 
– REGON i TERYT, prowadzenie badań ankietowych m.in. w go-
spodarstwach domowych i rolnych). 

  Udział w pracach nad metodologią badań statystycznych.

  Realizacja badań ogólnopolskich z zakresu statystyki samorzą-

dów terytorialnych i produktów przemysłowych.

  Prowadzenie prac związanych z  administrowaniem zasobami 
informacyjnymi i metadanymi największej w Polsce bazy danych 
– Banku Danych Lokalnych. 

  Działalność badawcza, analityczna i publikacyjna na temat sytu-
acji społecznej, gospodarczej i w zakresie środowiska naturalnego 
w województwie dolnośląskim. 

  Współpraca międzynarodowa w zakresie statystyki euroregionu 

Nysa.

W czym się specjalizujemy?

Nasze Ośrodki
Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych

Organizuje i prowadzi ogólnokrajowe badania z zakresu statystyki 

samorządów terytorialnych, organów państwa, współuczestniczy 
w  opracowywaniu statystyk sektora instytucji rządowych i  samo-
rządowych. Wytycza nowe obszary badawcze i opracowuje nową 
metodykę realizacji badań. Współpracuje z organami administracji 
rządowej i samorządowej oraz środowiskiem naukowym.

Ośrodek Statystyki Produktów Przemysłowych

Prowadzi ogólnokrajowe badania w zakresie statystyki produk-

tów przemysłowych. Zapewnia uzyskanie porównywalnych, spój-
nych i wysokiej jakości danych prezentowanych w miesięcznych 
i rocznych publikacjach GUS, w Dziedzinowej Bazie Wiedzy Pro-
dukcja Przemysłowa oraz opracowaniach EUROSTAT-u. We współ-
pracy z innymi jednostkami statystyki publicznej i środowiskiem  
naukowym podejmuje działania w obszarze rozwoju metodyki 

badań przemysłowych. 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych

Stanowi centrum wiedzy informacyjnej, analitycznej i  metodo-

logicznej w  regionie. Głównym celem funkcjonowania Ośrodka 
jest zapewnienie i  upowszechnienie profesjonalnej, rzetelnej 
i obiektywnej informacji statystycznej odzwierciedlającej sytuację 
społeczno-gospodarczą regionu, wspomaganie procesów decy-
zyjnych władz regionalnych i  lokalnych, dostosowywanie oferty 

statystycznej do potrzeb administracji samorządowej oraz rządo-
wej szczebla terenowego, doskonalenie rozwiązań metodycznych 
w zakresie prowadzenia badań i analiz regionalnych.

 Ośrodek Banku Danych Lokalnych

Tworzy największą, ogólnodostępną, bezpłatną bazę danych sta-

tystyki publicznej o  jednostkach terytorialnych w  Polsce – Bank 

Danych Lokalnych (BDL). Dostosowuje zawartość BDL do potrzeb 
informacyjnych użytkowników, zapewnia łatwy i szybki dostęp do 

informacji statystycznych. Weryfi kuje wykaz dostępnych wskaź-
ników, wspierając budowę oraz monitorowanie i  ocenę efektów 
wdrażania lokalnych i  regionalnych programów rozwoju. Rozwija 

interaktywne narzędzia korzystające z zasobów BDL, tj. Atlas Regio-
nów oraz wielomodułowy system – Przekroje Terytorialne BDL.



Aktywność 
Badamy wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz 

zmiany zachodzące w rozwoju regionu. Prowadzimy wieloaspektowe analizy (w tym 
na indywidualne zamówienia). Aktywnie badamy potrzeby informacyjne użytkowników 

w celu dostosowania oferty informacyjnej do potrzeb różnych grup odbiorców.

Kreatywność i rozwój 
Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe dotyczące modernizacji systemu informacji statystyki publicznej. Reali-

zujemy prace koncepcyjne w celu zapewnienia zaplecza informacyjnego i analitycznego w procesie monitorowania 
oraz oceny rozwoju regionu. Opracowujemy publikacje tematyczne w oparciu o dane pochodzące z badań prowadzonych 

przez statystykę publiczną, uzupełnione o informacje z innych źródeł pozastatystycznych. Wprowadzamy nowoczesne 
rozwiązania informatyczne.

Współdziałanie 
Współpracujemy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym jednostkami administracji rządowej i samorządowej 

oraz ośrodkami naukowymi. 

Własna sieć ankieterska
Dysponujemy rozbudowaną i doświadczoną siecią ankieterską, realizującą badania statystyczne na terenie województwa dolnośląskiego.

Edukacja 
Prowadzimy działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy statystycznej poprzez organizowanie warsztatów, 

szkoleń, konferencji i seminariów oraz konkursów wiedzy o statystyce.

Doświadczenie 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji badań statystycznych. Dysponujemy wykwalifi kowaną 

kadrą pracowniczą znającą doskonale metodykę prowadzonych badań oraz zasoby statystyki publicznej.
Wśród nas są również osoby z bogatym doświadczeniem naukowym.

Dostęp do informacji
Zapewniamy stały dostęp do informacji statystycznych. Udostępniamy i rozpowszechnia-

my wyniki prowadzonych badań statystycznych, które mają charakter ofi cjalnych 
danych dotyczących życia społecznego, gospodarczego oraz środowiska. 

Gwarantujemy powtarzalność prowadzonych badań, konsulto-
wanych corocznie pod kątem potrzeb informacyj-

nych naszych odbiorców. 

POTENCJAŁ
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu



Wałbrzych
ul. Adama Mickiewicza 14
58-300 Wałbrzych
Tel. 74 88 69 200

Oddziały
Jelenia Góra 
ul. 1 Maja 1 
58-500 Jelenia Góra
Tel. 75 64 24 064

Legnica
ul. Jaworzyńska 65
59-220 Legnica
Tel. 76 86 65 200

Informacje 
teleadresowe

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

Godziny urzędowania: pn. – pt. 7.15 – 15.15
Tel. 71 37 16 300
Fax: 71 37 16 360

E-mail: sekretariatUSWro@stat.gov.pl

 wroclaw.stat.gov.pl
 @Wroclaw_STAT
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