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Co chcę załatwić? 
Uzyskać dane statystyczne lub informację o danych statystycznych (na przykład: informacje o 
wskaźnikach, metodologii, skierowanie do źródeł, w których znajdziesz poszukiwane dane 
statystyczne).  

Kogo dotyczy? Przedstawicieli mediów. 

Co przygotować? 

Przygotuj:  

 zakres tematyczny lub konkretny wskaźnik (na przykład: wskaźnik zatrudnienia), 

 zasięg terytorialny (na przykład: województwo, powiat), 

 szereg czasowy danych (na przykład: lata/rok, kwartał/y), 

 swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, nazwa redakcji, adres do korespondencji, telefon 
kontaktowy), 

 informacje o formie przekazania danych (e-mail, wywiad). 

W konstruowaniu zamówienia może pomóc zapoznanie się z Programem Badań Statystycznych 
Statystyki Publicznej, opracowywanym na każdy rok i dostępnym na stronie internetowej GUS, pod 
adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-
statystycznych/ (zakładka BIP → Działalność statystyki publicznej → Program Badań 
Statystycznych Statystyki Publicznej). 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

W przypadku załatwienia sprawy telefonicznie nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.   

Zamówienia przesyłane drogą elektroniczną (faks, e-mail) nie podlegają jednolitemu wzorcowi, 
należy jednak pamiętać, by zawierały niezbędne informacje wymienione w rubryce „Co 
przygotować?”. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Zamówienia przesyłane drogą elektroniczną powinny zawierać informacje pozwalające na 
identyfikację zamawiającego (imię i nazwisko, nazwa redakcji, telefon kontaktowy) oraz 
precyzyjnie sformułowany zakres poszukiwanych informacji.  

Ile muszę zapłacić? 

Jeżeli informacje pozyskujesz w celu informowania społeczeństwa – nic nie zapłacisz. 
Zamówienia składane przez dziennikarzy realizowane są bezpłatnie, z wyjątkiem zamówień o 
charakterze komercyjnym niesłużącym bezpośrednio do opracowania materiału informacyjnego 
lub publicystycznego. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Zamówienie wyślij lub złóż w dogodnym, wybranym przez siebie terminie.  

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/
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Gdzie załatwię 
sprawę? 

Z pracownikiem odpowiedzialnym za kontakt z mediami – Panią Iwoną Goździcką – możesz 
skontaktować się: 

 osobiście, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze: 

 ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra, pokój nr 106, parter 

drogą elektroniczną SekretariatUSZGR@stat.gov.pl, 

 telefonicznie: 68 3223 166, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500. 

 

Interesujące Cię informacje statystyczne możesz również samodzielnie odszukać, na przykład: 

- na stronach urzędów statystycznych - pod adresem: http://stat.gov.pl/urzedy-statystyczne/  
(strona główna GUS → zakładka Urzędy statystyczne),  

- w Banku Danych Lokalnych - pod adresem: http://stat.gov.pl/bdl/ (strona główna GUS → 
zakładka Banki i bazy danych),  

- w systemie monitorowania rozwoju STRATEG - pod adresem: http://strateg.stat.gov.pl/ 
(strona główna GUS → zakładka STRATEG), 

- odnośnie publikacji i opracowań (zbiorczych i branżowych): 

 GUS - pod adresem: http://stat.gov.pl/publikacje/ lub http://stat.gov.pl/sygnalne/ 

(strona główna GUS → zakładka Publikacje lub Informacje sygnalne), 

 urzędów statystycznych - na stronach poszczególnych US-ów (→ zakładka Publikacje i 

foldery lub Opracowania bieżące),   

- odnośnie metainformacji i źródeł danych statystycznych - pod adresem: 
http://stat.gov.pl/metainformacje/ (strona główna GUS → Metainformacje).  

Informacje możesz również uzyskać telefonicznie w Informatorium Statystycznym lub skorzystać 
z zasobów bibliotecznych na miejscu. 

Co zrobi urząd? 

 Udostępnimy dane nieodpłatne, skierujemy Cię do odpowiedniej publikacji statystycznej  
lub do innego źródła danych; 

 Poinformujemy Cię o braku możliwości udostępnienia danych z podaniem przyczyny; 

 Ustalimy dogodny termin i miejsce udzielenia wywiadu. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

W przypadku prostych zapytań informacje udostępnimy najszybciej jak to możliwe. W 
przypadku skomplikowanych zamówień poinformujemy o czasie, jaki jest potrzebny do 
zestawienia danych. Ostateczny czas realizacji zależy od złożoności zamówienia oraz liczby 
zamówień realizowanych przez Urząd w danym okresie, nie trwa dłużej jednak niż do 30 dni. 

Jak się odwołać? 
W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za 
współpracę z mediami – p. I. Goździcką (e-mail: i.gozdzicka@stat.gov.pl, tel: 68 3223166). 

Informacje 
dodatkowe 

Nie udostępniamy, objętych tajemnicą statystyczną, danych: 

 jednostkowych: osobowych, indywidualnych, 

 zagregowanych, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych 
odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych, w szczególności, jeżeli 
na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w 
określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości. 

mailto:SekretariatUSZGR@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/bdl/
mailto:i.gozdzicka@stat.gov.pl
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Podstawa prawna 

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

 Ustawa Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr 5, poz.24, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form 
ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych  
(Dz. U. Nr 75, poz. 842). 

 Program badań statystycznych statystyki publicznej (rozporządzenie Rady Ministrów na 
dany rok). 

 


