URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

Rys historyczny
1962 r.
Na mocy ustawy o organizacji statystyki państwowej powstał Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi,
mieszczący się przy ul. Zachodniej 47 oraz Miejski Urząd Statystyczny,
zlokalizowany przy ul. Piotrkowskiej 104
1967 r.
Wojewódzki Zakład Techniki Statystycznej, który powstał w 1962 r., zostaje przekształcony w Wojewódzką Stację
Techniki Statystycznej w Łodzi. Zadania tej jednostki to: projektowanie, programowanie, wdrażanie
i eksploatacja systemów elektronicznego przetwarzania danych dla potrzeb GUS, terenowych oddziałów
statystyki publicznej oraz innych zleceniodawców.
1975 r.
Reforma podziału administracyjnego kraju (przekształcenie 17 województw i 5 miast wydzielonych w 49
województw) pociągnęła za sobą zmianę struktur organizacyjnych statystyki. Zostaje zlikwidowany Wojewódzki
Urząd Statystyczny w Łodzi, a Miejski Urząd Statystyczny w Łodzi przekształcony w Wojewódzki Urząd
Statystyczny w mieście Łodzi i w związku z przejęciem nowych obowiązków, Urząd zmienia siedzibę na większą,
mieszczącą się przy al. Kościuszki 83.
1984 r.
W wyniku modyfikacji podziału administracyjnego nazwa “województwo miejskie łódzkie” została zmieniona na
“województwo łódzkie” - Urząd Statystyczny w mieście Łodzi zmienia nazwę na
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi.
1994 r.
Urząd przeprowadza się do nowej siedziby przy ul. Suwalskiej 29.
1995 r.
Zgodnie z Ustawą o statystyce publicznej, według której wojewódzkie urzędy statystyczne stały się urzędami
statystycznymi, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi zmienia nazwę na Urząd Statystyczny w Łodzi.
Nazwa ta obowiązuje do chwili obecnej.
1999 r.
W wyniku kolejnych zmian administracyjnych w kraju (z 49 województw zostaje utworzonych 16), Urzędy
Statystyczne w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu zostają przekształcone w oddziały Urzędu
Statystycznego w Łodzi.
1999 r.
W Urzędzie powstaje Ośrodek Realizacji Badań Statystycznych (obecnie Ośrodek Statystyki Matematycznej) pierwsza komórka poza GUS, realizująca zadania ogólnokrajowe w zakresie metodologii badań statystycznych.
2003 r.
W Urzędzie powstaje Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych - obecnie Ośrodek Klasyfikacji
i Nomenklatur, również wykonujący zadania dla obszaru całego kraju.
2004 r.
Urząd Statystyczny w Łodzi zwycięża w konkursie na „Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej”.
2009 r.
W statystyce publicznej zaczyna obowiązywać nowa organizacja prac,wynikająca z wprowadzenia specjalizacji
urzędów statystycznych. W ramach specjalizacji Urząd Statystyczny w Łodzi odpowiada za realizację badań
w zakresie statystyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz badań ankietowych z dziedziny warunków życia.
2010 r.
Nastąpiły kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu. Utworzono trzy ośrodki: Łódzki Ośrodek Badań
Regionalnych, Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych oraz Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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Dyrektorzy Urzędu
Wiktor Pietruszka (1962 – 1968)
Stanisław Kwiatkowski (1969 - 1993)
Stanisław Bartczak (1993 - 1996)
Elżbieta Bednarska (1996 – 2006)
p.o. Waldemar Dubla (2006 – 2007)
Teresa Śmiłowska (2007 – 2010)
Piotr Ryszard Cmela (od 2010)

Siedziby Urzędu

Pierwsza siedziba Urzędu (1962-1975)
ul. Piotrkowska 104, bud. F

Druga siedziba Urzędu (1975-1994)
ul. Kościuszki 83
Aktualna siedziba Urzędu - ul. Suwalska 29

2012 r.

1994 r.

Zadania Urzędu Statystycznego w Łodzi:
zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, analiza oraz opracowywanie danych statystycznych
zgodnie z programem badań statystyki publicznej,
organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych (1970, 1978,
1988, 2002, 2011),
udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych
w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości
i wskaźników,
prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych:
REGON - podmiotów gospodarki narodowej,
TERYT - podziału terytorialnego kraju,
prowadzenie prac w zakresie klasyfikacji i nomenklatur.
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Dzisiaj misją Urzędu Statystycznego w Łodzi jest:
zapewnienie rzetelnego, profesjonalnego i niezależnego realizowania badań statystycznych oraz
udostępnianie informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i środowiska
naturalnego.

Struktura organizacyjna Urzędu
DYREKTOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO

WYDZIAŁY:

OŚRODKI:
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ORGANIZACJI

WARUNKÓW ŻYCIA I BADAŃ ANKIETOWYCH
STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

REJESTRÓW
INFORMATYKI
KADR I SZKOLENIA
EKONOMICZNY
ADMINISTRACYJNY

KLASYFIKACJI I NOMENKLATUR
ŁÓDZKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

ODDZIAŁY W:

SAMODZIELNE STANOWISKA:

BRZEZINACH

RADCA PRAWNY

PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

DO SPRAW OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH

SIERADZU

DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Specjalizacja Urzędu
Od 1 stycznia 2009 r. w statystyce publicznej obowiązuje nowa organizacja prac wynikająca
z wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych. Polega ona na przypisaniu określonym
urzędom realizacji poszczególnych badań z terenu całego kraju.
W ramach specjalizacji Urząd Statystyczny w Łodzi realizuje:
badania w zakresie statystyki małych i średnich przedsiębiorstw:
SP-3 – „Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw”,
PL1 – „Panelowe badanie przedsiębiorstw”,
PL2 – „Panelowe badanie przedsiębiorstw”,
badania ankietowe z dziedziny warunków życia ludności:
badanie budżetów gospodarstw domowych,
badanie kondycji gospodarstw domowych,
europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
badanie budżetu czasu ludności,
badanie spójności społecznej.
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Ośrodki działające w Urzędzie

ałych

Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Realizuje zadania ogólnokrajowe na rzecz statystyki publicznej w obszarze
statystyki małych i średnich przedsiębiorstw na każdym etapie prowadzonych prac, w szczególności: zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie oraz
opracowywanie danych statystycznych.

Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
-

Zbiera, gromadzi i analizuje dane statystyczne z zakresu warunków życia
ludności oraz zajmuje się organizacją sieci ankieterów statystycznych
i rzeczoznawców. Prowadzi prace związane z rozwojem metodologii
i technologii badań ankietowych z dziedziny warunków życia ludności.
Realizuje ogólnopolskie szkolenia dla ankieterów i koordynatorów.

,

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur

OSRODEK

KLASYFIKACJI I NOMENKLATUR

Prowadzi prace w zakresie klasyfikacji i nomenklatur oraz przygotowuje, we
współpracy z właściwym departamentem Głównego Urzędu Statystycznego, projekty podstawowych standardów klasyfikacyjnych.
Wydaje informacje w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych
na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów oraz organów
administracji publicznej z terenu całego kraju.

Ośrodek Statystyki Matematycznej
Prowadzi prace dotyczące rozwoju metodologii badań statystycznych,
realizuje badania w zakresie wymagającym zastosowania statystyki
matematycznej, metody reprezentacyjnej oraz metod ekonometrycznych.

Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych
Zajmuje się opracowywaniem analiz, publikacji oraz zbiorczych informacji
o sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiska regionu, prowadzeniem
regionalnych badań statystycznych, obsługą informacyjną użytkowników
danych statystycznych, rozpowszechnianiem i udostępnianiem wyników
badań statystycznych, prowadzeniem bazy wiedzy o regionie oraz
popularyzacją i promocją statystyki publicznej.
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Na terenie Urzędu działa Informatorium, którego zadaniem jest:
udostępnianie telefonicznie, korespondencyjnie
i na miejscu:
danych statystycznych z publikacji GUS i US,
komunikatów GUS i US;
informowanie o:
nowościach wydawniczych GUS i US,
publikacjach znajdujących się w bibliotece Urzędu,
sprzedaży publikacji;
przyjmowanie zamówień na:
niepublikowane dane statystyczne ze zbioru
danych US,
wykonanie opracowań w oparciu o informacje publikowane
przez GUS.

Portal internetowy Urzędu - www.stat.gov.pl/lodz
Portal Urzędu Statystycznego w Łodzi zawiera bieżące
informacje dotyczące Urzędu oraz wydawanych publikacji.
W serwisie dostępne są między innymi aktualności, nowości
wydawnicze, wiadomości z zakresu edukacji statystycznej,
statystyka regionu łódzkiego w postaci opracowań, folderów,
komiksów.
W wyniku wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych w 2009 r. rozpoczęto prowadzenie podstron
Ośrodków utworzonych w Urzędzie oraz stron z informacjami o specjalizacji i realizowanych przez Urząd badaniach.
Strona internetowa Urzędu połączona jest ze stroną
Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu w dogodny
sposób można skorzystać z portalu sprawozdawczego,
formularzy, zbiorów i baz danych oraz publikacji GUS.
Elementy serwisu WWW Urzędu Statystycznego
w Łodzi przygotowane są także do odbioru przez osoby
niewidome w formie przystosowanej do udźwiękowienia
tekstu zawartego w przeglądarce.
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Publikacje Urzędu
W ramach działalności publikacyjnej Urzędu, opracowywane i wydawane są publikacje
ukazujące się cyklicznie lub jednorazowo, w następujących seriach:
Roczniki statystyczne,
Informacje i opracowania statystyczne,
Analizy statystyczne,
Opracowania sygnalne,
Regionalne opracowania analityczne,
Publikacje okolicznościowe.

Przegląd wybranych publikacji Urzędu
Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego
W 1958 roku ukazała się, opracowana przez Wydział
Statystyki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi, pierwsza edycja „Rocznika Statystycznego
Województwa Łódzkiego”.

W 1962 roku czwarte wydanie Rocznika zostało po raz
pierwszy opracowane przez nowo utworzony Wojewódzki
Urząd Statystyczny w Łodzi. Bogatsza z roku na rok
publikacja zawierająca dane o województwie łódzkim
ukazywała się (w zbliżonej formie) do roku 2003.

W 2004 roku po raz pierwszy „Rocznik Statystyczny
Województwa Łódzkiego” ukazał się w podziale na dwa
tomy:
„Rocznik statystyczny województwa łódzkiego” zawierający dane dotyczące województwa na przestrzeni
kilku lat.
„Województwo łódzkie – podregiony, powiaty, gminy”w przekrojach terytorialnych, prezentujący podstawowe
dane.
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Statystyka Łodzi
Serię wydawanych corocznie roczników statystycznych
miasta Łodzi rozpoczął „Rocznik Statystyczny Miasta Łodzi
1946-1965”. Opracowanie, redagowane przez Miejski
Urząd Statystyczny w Łodzi, ukazywało się aż do reformy
podziału administracyjnego w 1975 r. Ostatni rocznik z tej
serii ukazał się w roku 1974.

Do publikacji roczników statystycznych o mieście
powrócono w 1996 r. „Statystyka Łodzi” wydawana jest do
chwili obecnej w cyklu dwuletnim, swym tytułem nawiązując
do początków statystyki miejskiej w Łodzi.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi
W 1994 r. ukazała się pierwsza edycja publikacji
zatytułowanej „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Łodzi w 1993 r.” wydana w serii wydawniczej
„Informacje i opracowania statystyczne”
W 1995 r. zwiększono częstotliwość publikacji tego
opracowania i do chwili obecnej ukazuje się ono w cyklu
kwartalnym, w wersji dwujęzycznej – polsko-angielskiej (od
2000 r.) pod tytułem „Sytuacja społeczno-gospodarcza
Łodzi”. Zakres tematyczny kwartalnika o Łodzi jest
kontynuacją pierwszej edycji tej publikacji i uległ jedynie
niewielkim zmianom.

Wydawnictwa o województwie
W roku 1996 po raz pierwszy Urząd Statystyczny w Łodzi
opracował miesięcznik „Wojewódzki Biuletyn
Statystyczny”. W 2004 roku miesięcznik przyjął formę
wydawnictwa kwartalnego „Biuletyn Statystyczny
Województwa Łódzkiego”. Od 2012 roku kwartalnik
o województwie ukazuje się wyłącznie w formie
elektronicznej dostępnej na stronie internetowej, a miejsce
jego książkowego wydania zajął „Raport o sytuacji
społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego”, który
będzie się ukazywać raz w roku.
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Wydawnictwa cykliczne
Cyklicznie ukazują się opracowania z zakresu: rolnictwa,
leśnictwa, ochrony środowiska, warunków życia ludności
województwa oraz publikacje o charakterze analitycznym,
dotyczące m.in.: perspektyw i przemian demograficznych
województwa łódzkiego, aktywności ekonomicznej ludności,
budownictwa mieszkaniowego i warunków życia,
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw.

Współpraca w zakresie działalności wydawniczej
Począwszy od 1994 r. Urząd Statystyczny w Łodzi wspólnie
z Urzędem Miasta Łodzi wydaje dwujęzyczny folder o mieście
zatytułowany „Łódź w liczbach”.
Rok 2000 zapoczątkował współpracę Urzędu Statystycznego w Łodzi z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi,
której efektem jest folder wydawany w dwóch wersjach
językowych – polskiej i angielskiej: „Województwo Łódzkie
w liczbach”.

Partnerzy Urzędu
Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie na aktualne informacje statystyczne oraz wszechstronne
analizy procesów zachodzących w gospodarce, Urząd Statystyczny w Łodzi na podstawie porozumień
partnerskich współpracuje z szeregiem instytucji w zakresie edukacji i wymiany informacji, a także
realizuje wspólne projekty badawcze, analityczne i wydawnicze oraz współorganizuje seminaria
i konferencje.

WYDZIAŁ MATEMATYKI
I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE

ŁÓDZKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO

WYDZIAŁ NAUK
GEOGRAFICZNYCH
UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO
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WOJEWÓDZKI
OŚRODEK
DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI

FUNDACJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

XXXI
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W ŁODZI

Edukacja Statystyczna
- popularyzacja statystyki w szkołach województwa łódzkiego
Edukacja statystyczna dzieci i młodzieży
Urząd Statystyczny w Łodzi charakteryzują szerokie działania edukacyjne i popularyzujące
statystykę publiczną. Coroczne akcje „Edukacja Statystyczna” zainicjowane w 2001 r. i prowadzone
do dnia dzisiejszego przez pracowników Urzędu Statystycznego zajęcia na terenie szkół
województwa łódzkiego, cieszą się zainteresowaniem ze strony dyrekcji, nauczycieli i uczniów
różnego typu szkół.
W latach szkolnych 2005/2006 - 2011/2012 w ramach akcji Edukacja Statystyczna, na terenie
województwa łódzkiego, przeprowadzono 1766 godzin lekcyjnych podczas 359 wizyt w szkołach
różnego typu. W zajęciach wzięło udział 35,9 tys. uczniów.

Publikacje edukacyjne
Publikacje dla dzieci
W 2003 r. Urząd Statystyczny w Łodzi wydał publikację
“A ja lubię statystykę” - opracowanie dla najmłodszych,
dostarczające informacji o życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w regionie łódzkim na tle kraju.
Kontynuację publikacji dla dzieci stanowiły opracowania “Statystyka... to lubię” (2004 r.) oraz “Statystyka dla smyka”
(2006 r.) wydane we współpracy z Głównym Urzędem
Statystycznym.
Celem opracowań jest nie tylko nauka, ale także zabawa.
Kolorowe mapki, przejrzyste wykresy, opisane prostym
i przystępnym językiem ułatwiają i uatrakcyjniają
korzystanie z zawartych w nich informacjach i zachęcają
najmłodszych do wędrówki po krainie liczb.
Publikacja w języku BRAILLE’a
W 2011 r. w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Urząd
Statystyczny w Łodzi wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, opracował
publikację „Polska – wybrane dane statystyczne 2010 r.”
Publikacja powstała z myślą o uczniach ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i została przygotowana w dwóch
wersjach: w języku BRAILLE’a - dla uczniów niewidzących
oraz w tzw. CZARNODRUKU - dla młodzieży
niedowidzącej.
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Edukacja młodzieży - nagrody i wyróżnienia
Duże zaangażowanie w akcje popularyzujące statystykę oraz
liczne działania podejmowane przez Urząd w zakresie edukacji
statystycznej młodzieży znalazły uznanie wśród przedstawicieli
środowiska związanego z oświatą. W 2010 r. Urząd Statystyczny
w Łodzi został wyróżniony certyfikatem „Partner przyjazny
edukacji” za wdrożenie unikatowej akcji „Edukacja Statystyczna”.
Rok później został nagrodzony certyfikatem „Lider w Edukacji”.

Edukacja ankieterów i koordynatorów badań ankietowych
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych od 2002 r. organizuje szkolenia dla ankieterów
statystyki publicznej.

“ABC ankietera statystyki publicznej”
W 2011 r. Urząd wydał publikację “ABC Ankietera Statystyki
Publicznej”, która zawiera podstawową wiedzę oraz wskazówki
dla ankieterów. Prezentowane treści wspomagają efektywną
komunikację z respondentami podczas codziennej pracy, co
przekłada się na wzrost kompletności i rzetelności uzyskiwanych
informacji, poprawę wizerunku statystyki publicznej oraz co
szczególnie ważne, poprawę samopoczucia i zadowolenia
z pracy. Podręcznik pełni rolę zarówno przewodnika dla
ankieterów rozpoczynających pracę, jak i doradcy dla ankieterów
posiadających już doświadczenie.

Cele szkoleń ankieterów statystyki publicznej:
Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z dziedzin omawianych na szkoleniu,
Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiadomości,
Wykształcenie zdolności świadomego nawiązywania relacji interpersonalnych,
Umiejętne korzystanie ze środków komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
Możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia - analiza i wnioskowanie
na przyszłość,
Kształcenie umiejętności minimalizowania kosztów emocjonalnych i radzenia sobie ze stresem.
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URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI
93-176 Łódź ul. Suwalska 29
centrala: 042 683 91 00, 683 91 01
fax: 042 684-48-46
e-mail: sekretariatusldz@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl/lodz

Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych:
tel.: (42) 683 92 55
e-mail: OBR_ldz@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl/lodz/obr
INFORMATORIA STATYSTYCZNE:
Łódź: tel. (42) 683 91 91 ; (42) 683 91 92
e-mail: informatoriumLDZ@stat.gov.pl
Brzeziny: tel. (46) 874 35 40
Piotrków Trybunalski: tel. (44) 645 26 15
Sieradz: tel. (43) 822 48 99

Projekt i opracowanie:
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych

