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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
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 815-1615

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.

Informacje
dodatkowe

PLACÓWKI NAUKOWO-OŚWIATOWE
Proponowane przez nas tematy zajęć:
Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych:
 Dla uczniów klas IV - Województwo łódzkie na tle innych województw Polski - podobieństwa
i różnice,
 Dla uczniów klas V - Łódź w liczbach– wybrane dane statystyczne lub
Łódź na tle dużych miast w Polsce - podobieństwa i różnice,
 Dla uczniów klas VI - Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej - statystyczny opis kraju .
Dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych:
PRELEKCJE (tematy do wyboru) w ramach zajęć jednogodzinnych lub bloku 2-godzinnego:
 Społeczeństwo w statystyce,
 Rynek pracy - bezrobocie, zatrudnienie według zawodów, wynagrodzenia,
 Przedsiębiorczość w statystyce - własna firma.
WARSZTATY (do wyboru):
 Bank Danych Lokalnych – ćwiczenia na komputerach w zakresie wyszukiwania danych,
tworzenia wykresów i zestawień (sala komputerowa z możliwością korzystania z Internetu),
 Warsztaty związane z pracą z danymi statystycznymi, wykresami, tabelami (nie wymagają
sali komputerowej).
 Interaktywne zajęcia „STATYSTYCZNA BURZA MÓZGÓW” (wymagana jest sala komputerowa
oraz oprogramowanie Adobe Reader) - materiał dostosowany do kilku grup wiekowych.
Dla studentów:
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki publicznej – wykład
Tematyka wykładu obejmuje:
 system statystyki publicznej i podstawowe akty prawne,
 służby statystyki publicznej (jakie są i ich zadania),
 Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (praca ze stroną internetową GUS,
wskazanie miejsca, jak korzystać z informacji),
 klasyfikacje,
 zasady udostępniania danych statystycznych,
 istota tajemnicy statystycznej,
 wskazanie podstawowych baz danych statystyki publicznej dostępnych na portalu
informacyjnym GUS
2. Bazy danych statystyki publicznej. Narzędzia pozyskiwania danych statystycznych –
wykład/warsztat.
Tematyka zajęć obejmuje:
 wstęp o systemie statystyki publicznej w formie wykładu,
 praca przy komputerach z Portalem Informacyjnym GUS.
3. Warsztaty z jednej, wskazanej bazy danych GUS (z ćwiczeniami przy komputerze):
 Portal Geostatystyczny,
 Bank Danych Lokalnych + Atlas Regionów + Demografia,
 Strateg,
 Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju.
Warunkiem koniecznym przeprowadzenia zajęć jest dostęp do sali komputerowej z dostępem do
Internetu.
4. Wykład: Europejski System Statystyczny
Tematyka wykładu obejmuje:
 wykład/warsztat: Europejskie zasoby informacji statystycznej,
 spojrzenie instytucjonalne,
 gdzie szukać?, jak to działa?,
 co oferuje strona Eurostatu.
5. Istnieje możliwość przygotowania wykładu dotyczącego wybranego zagadnienia w świetle
wyników badań statystycznych np.:
 Rynek pracy,
 Demografia,
 Czytelnictwo Polaków itp.
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POZOSTALI ODBIORCY DANYCH STATYSTYCZNYCH
Wykłady, seminaria i warsztaty przygotowano z myślą o przedstawicielach administracji
publicznej, kadrze akademickiej, nauczycielach, przedsiębiorcach, przedstawicielach instytucji
oraz pozostałych odbiorcach danych i partnerach statystyki publicznej.
Proponowane przez nas tematy seminariów/warsztatów (zajęcia w sali komputerowej):
 Zasoby informacyjne Statystyki Publicznej. – wykład kształtuje umiejętność efektywnego
korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej, przybliża strukturę resortu oraz
obrazuje sposoby i możliwości pozyskiwania i udostępniania danych. Uczestnicy zostają
zapoznani ze strukturą i zawartością Portalu Informacyjnego GUS http://stat.gov.pl, Urzędu
Statystycznego w Łodzi http://lodz.stat.gov.pl oraz baz i banków danych, by posiąść
umiejętność lokalizowania odpowiednich źródeł informacji statystycznych oraz właściwych
potrzebnych baz danych.
 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,
 Portal Geostatystyczny – to nowoczesne rozwiązanie do prezentacji danych statystycznych
w ujęciu przestrzennym; stanowi niezwykle pomocne narzędzie przy podejmowaniu
strategicznych decyzji na każdym poziomie zarządzania. Pełni funkcje gromadzenia,
prezentowania oraz udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in.
administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji
naukowo–badawczych. Jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystywanym do
kartograficznej prezentacji danych statystycznych pozyskanych ze spisów powszechnych
(Powszechnego Spisu Rolnego 2010 – PSR 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2011 – NSP 2011) oraz z Banku Danych Lokalnych – BDL.
 Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju – narzędzie służące do udostępniania i
prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z
danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na
poziomie kraju, regionów, województw i powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do
wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych.
Wskaźniki zostały pogrupowane według Celów Zrównoważonego Rozwoju (w przypadku
Agendy 2030) oraz według dziedzin, zawartych w ramach czterech ładów: społecznego,
gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego (dotyczy modułów:
krajowego, regionalnego i lokalnego).
 Istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie/warsztaty z zakresu statystyki
publicznej, których nie wymieniono w ofercie.
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.)

