
Urząd Statystyczny we Wrocławiu we współpracy z wrocławskim 

Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wrocławskim Centrum 

Rozwoju Społecznego oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

we Wrocławiu ma przyjemność zaprosić wszystkich, którzy chcieliby się 

spotkać ze statystyką w ramach wydarzenia z cyklu

organizowanego w dniach 4–8 listopada br. pod hasłem 

Statystyka dla Juniora i Seniora

Program obejmuje propozycje dla różnych grup odbiorców:

 Uczniów Szkół Podstawowych
Jaki to zawód? 

 Administracji Publicznej
Praktyczne wykorzystanie zasobów statystyki publicznej

 Seniorów
O wskaźnikach demografi cznych i o tym, co z nich wynika

 Wszystkich Zainteresowanych
Moja przyszła emerytura

 Mediów
Jesień życia – szara czy złota? DyskUSja demografi czna

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod numer telefonu 71 37 16 362. 
W przypadku zainteresowania lekcjami organizowanymi w Oddziałach Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 

prosimy o kontakt pod numerami tel.: 
Jelenia Góra (tel. 75 64 24 056), Legnica (tel. 76 86 65 207), Wałbrzych (tel. 74 88 69 220).

Serdecznie zapraszamy!



Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia pt.

Jaki to zawód? 
(dla uczniów klas IV – 45 min.)

CZAS: 4.11.2019 r., godz. 8.00–12.00 

MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się kto to jest statystyk, gdzie pracuje 

i na czym polega jego praca. Poznają rocznik statystyczny i proste tablice 

statystyczne. Zapoznają się z podstawowymi danymi statystycznymi, które 

zostaną im przekazane w przystępnej formie (quiz). Na koniec usłyszą histo-

rię Gusia – przyjaciela wszystkich statystyków.

Dla Uczniów Szkół Podstawowych



Przedstawicieli administracji publicznej zapraszamy 

na warsztaty z zasobów informacyjnych statystyki 

publicznej pt.

Praktyczne wykorzystanie zasobów 
statystyki publicznej 

CZAS: 5.11.2019 r., godz. 9.00–14.00 

MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31

Szkolenie uwzględni zawartość informacyjną banków i baz danych: Banku 
Danych Lokalnych, STRATEG-a, Portalu Geostatystycznego, Dziedzinowych 
Baz Wiedzy, Bazy Demografi a, Atlasu Regionów, Eurostat-u.

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu informacji zawartych na 
stronach Portalu Informacyjnego GUS i urzędów statystycznych oraz poznają 
ścieżki dostępu do danych i wskaźników statystycznych dostępnych w for-
mie elektronicznej. Ponadto poznają banki i bazy danych oraz ich zasoby, 
zdobędą umiejętność wyszukiwania danych statystycznych i nauczą się 
generować zestawienia tabelaryczne, mapy i wykresy.

Dla Administracji 

Publicznej



Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Wrocławskie 

Centrum Seniora mają zaszczyt zaprosić do wzięcia 

udziału w wykładzie pt.

O wskaźnikach demografi cznych i o tym, 
co z nich wynika

CZAS: 6.11.2019 r., godz. 12.00–14.00 

MIEJSCE: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6

Podczas wykładu poruszone zostaną kwestie związane z procesem podnoszenia się 
średniej wieku polskiego społeczeństwa, co z jednej strony jest wynikiem wydłużania 
się życia (zahamowany ostatnio), a z drugiej wciąż zbyt małej liczby urodzeń. 

W dalszej części spotkania eksperci z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
przedstawią informacje na temat badań ankietowych gospodarstw domowych 
prowadzonych przez Urząd. 

Spotkanie zakończy prezentacja multimedialna o historii spisów w Polsce.

dla Seniorów



Dla Wszystkich 

Zainteresowanych

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

oraz 

wrocławski Oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału 

w wykładzie otwartym pt. 

Moja przyszła emerytura
CZAS: 7.11.2019 r., godz. 9.00–10.00

MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31

Spotkanie poprowadzą eksperci wrocławskiego Oddziału ZUS w  zakresie konta 
ubezpieczonego i świadczeń emerytalnych. Podczas wykładu dowiemy się wszystkie-
go o naszej przyszłej emeryturze – z czego się składa, kiedy można złożyć dokumenty 
w  ZUS. Omówione zostanie również Konto ubezpieczonego na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS, w tym elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA.

Ponadto od godz. 10:00 odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą emerytalnym 
z możliwością założenia profi lu na PUE. Osoby zainteresowane powinny mieć ze sobą 

dowód osobisty oraz posiadać adres e-mail.



Przedstawicieli mediów, ale także ekspertów z instytucji 

publicznych mamy zaszczyt zaprosić na 

Śniadanie Dla Mediów 
pod hasłem 

Jesień życia – szara czy złota? 
DyskUSja demografi czna 

CZAS: 8.11.2019 r., godz. 9.00–11.00 

MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31

Tematem spotkania będą zagadnienia dotyczące demografi i, a szczególnie 
starzenia się społeczeństwa. Rozmawiać też będziemy na temat działań, jakie różne 
środowiska powinny i mogą podjąć, aby sprostać problemom z tym związanym. 
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele lokalnych mediów oraz eksperci 
z wrocławskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 

Przy wspólnym stole zastanowimy się m.in. nad tym, jak może wyglądać struktura 
społeczna ludności w naszym regionie za kilka czy kilkanaście lat, ile wynosić 
będą świadczenia emerytalne Dolnoślązaków. Chcielibyśmy też porozmawiać 
o działaniach pomocowych, które kierowane są do osób starszych.

Dla Mediów



Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia pt.

Jaki to zawód? 
(dla uczniów klas IV – 45 min.)

CZAS: 4.11.2019 r., godz. 8.00–12.00 

MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze,

Jelenia Góra, ul. 1 Maja 1

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się kto to jest statystyk, gdzie pracuje 

i na czym polega jego praca. Poznają rocznik statystyczny i proste tablice 

statystyczne. Zapoznają się z podstawowymi danymi statystycznymi, które 

zostaną im przekazane w przystępnej formie (quiz). Na koniec usłyszą historię 

Gusia – przyjaciela wszystkich statystyków.

w Oddziałach Urzędu Statystycznego 

we Wrocławiu, Jelenia Góra 



Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia pt.

Jaki to zawód? 
(dla uczniów klas IV – 45 min.)

CZAS: 7.11.2019 r., godz. 8.00–12.00 

MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Legnicy,

Legnica, ul. Jaworzyńska 65

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się kto to jest statystyk, gdzie pracuje 

i na czym polega jego praca. Poznają rocznik statystyczny i proste tablice 

statystyczne. Zapoznają się z podstawowymi danymi statystycznymi, które 

zostaną im przekazane w przystępnej formie (quiz). Na koniec usłyszą historię 

Gusia – przyjaciela wszystkich statystyków.

w Oddziałach Urzędu Statystycznego 

we Wrocławiu, Legnica



Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia pt.

Statystyczny 
portret Polaka 

(45 min.)

CZAS: 8.11.2019 r., godz. 8.00–12.00 

MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu,

Wałbrzych, ul. Adama Mickiewicza 14

Głównym celem  zajęć jest zainteresowanie młodzieży staty-
styką i wyjaśnienie im, co ma ona wspólnego z codziennym  
życiem statystycznego Polaka. 

w Oddziałach Urzędu Statystycznego 

we Wrocławiu, Wałbrzych


