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Urząd Statystyczny
w Łodzi

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Z ZAKRESU STATYSTYKI PUBLICZNEJ
Data zatwierdzenia: 31.12.2014

Co chcę załatwić?

Wziąć udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie statystyki publicznej, które przeprowadzą
pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Kogo dotyczy?

Przedstawicieli administracji publicznej, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wykładowców uczelni wyższych, którzy chcą poszerzyć
wiedzę swoich uczniów lub studentów z terenu województwa łódzkiego.

Co przygotować?

Informacje, które są niezbędne, aby przygotować i przeprowadzić zajęcia znajdziesz w załączniku
nr 1 (w przypadku przeprowadzenia szkolenia lub wykładu) oraz w załączniku nr 2 (w przypadku
przeprowadzenia lekcji) do tej karty usługi. Oferty edukacyjne znajdziesz na naszej stronie
http://lodz.stat.gov.pl/ (zakładka górna Edukacja Statystyczna).

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Możesz wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Jak wypełnić
dokumenty?

Uzupełnij wszystkie puste pola formularza zgłoszeniowego.

Ile muszę zapłacić?

Nie musisz nic płacić. Edukacja statystyczna jest jednym z zadań statutowych urzędu.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Chęć zorganizowania zajęć zgłoś przynajmniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem
przeprowadzenia spotkania. Wcześniejsze złożenie formularza ułatwi ustalenie terminu.
O rezerwacji terminu decyduje kolejność zgłoszeń.
Chęć zorganizowania zajęć możesz zgłosić:

Gdzie załatwię
sprawę?





telefonicznie pod nr tel. 42 683 92 11, 42 683 90 14, 42 683 90 17,
za pomocą poczty elektronicznej: promocjeLDZ@stat.gov.pl,
osobiście: V piętro, pokój nr 506 i 508.
Nasze dane kontaktowe:
Urząd Statystyczny w Łodzi
93-176 Łódź, ul. Suwalska 29
15
15
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8 -16

Co zrobi urząd?

Po otrzymaniu zgłoszenia wspólnie ustalimy szczegółowy zakres tematyczny zajęć oraz termin
i miejsce, w jakim przygotujemy i przeprowadzimy zajęcia.

Jaki jest czas
realizacji?

Dogodny dla obu stron termin uzgodnimy indywidualnie.

Jak się odwołać?

W tej sprawie nie jest przewidziany tryb odwoławczy. W razie dodatkowych pytań
czy wątpliwości prosimy o ponowny kontakt.
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Organizacją zajęć zajmuje się, funkcjonujący w ramach Urzędu Statystycznego w Łodzi, Łódzki
Ośrodek Badań Regionalnych. Dodatkowe informacje nt. zajęć edukacyjnych możesz uzyskać pod
numerem tel. 42 683 92 11, 42 683 90 14, 42 683 90 17.
PLACÓWKI NAUKOWO-OŚWIATOWE

Informacje
dodatkowe

Proponowane przez nas tematy zajęć:
dla szkół podstawowych:
 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej – statystyczny opis kraju,
 Łódź na tle dużych miast – różnice i podobieństwa w świetle wybranych cech statystycznych,
 Najważniejsze informacje o Łodzi i województwie łódzkim,
 Województwo łódzkie na tle innych województw Polski – podobieństwa i różnice,
 Polska w Unii Europejskiej – wybrane dane statystyczne,
 Łódź w liczbach – wybrane dane statystyczne.
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
 Podstawowe zagadnienia dotyczące systemu Statystyki Publicznej,
 Źródła, zasady i metody gromadzenia danych statystycznych,
 Tajemnica statystyczna,
 Udostępnianie danych statystycznych,
 Portale Informacyjne GUS i US,
 Bank Danych Lokalnych – możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na komputerach w zakresie
wyszukiwania danych, tworzenia wykresów i zestawień,
 Przedsiębiorczość w statystyce – własna firma,
 Rynek pracy – bezrobocie, zatrudnienie według zawodów, wynagrodzenia,
 Prezentacja wybranych danych statystycznych na wykresach i kartogramach.
ADMINISTARCJA PUBLICZNA
Proponowane przez nas tematy seminariów/warsztatów (zajęcia w sali komputerowej):
 Bank Danych Lokalnych (BDL) – największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji
o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska,
opisujący województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej
i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury
jednostek terytorialnych do celów statystycznych,
 STRATEG – baza zawierająca kluczowe mierniki wspomagające monitorowanie rozwoju kraju
i regionów,
 Zasoby informacyjne Statystyki Publicznej.
Możesz zaproponować własne tematy, które postaramy się uwzględnić w programie zajęć.
Przekazywane treści zostaną dostosowane do grup wiekowych uczestników zajęć.
Jeżeli jesteś osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możesz
sprawy w Urzędzie załatwić w języku migowym. Zamiar skorzystania z ww. metody
komunikowania się przy załatwieniu sprawy zgłoś najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym
dniem przybycia do Urzędu.

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn.
zm.)

