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TYDZIEŃ STATYSTYCZNY  
„W lubuskim Liczy się każdy!” 

 W ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze w dniach 15-19 marca 
br. organizuje Tydzień Statystyczny – wydarzenie 
o charakterze cyklicznym skierowane do różnych 
grup społeczeństwa w regionie. 

 

Tegoroczne hasło przewodnie: „W lubuskim Liczy się każdy!” nawiązuje do rozpoczynającego 
się 1 kwietnia br. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. W poszczególnych 
dniach Tygodnia Statystycznego odbędą się spotkania on-line kierowane do różnych grup 
odbiorców informacji o NSP 2021. Wydarzenie rozpocznie się od zajęć dla młodzieży szkolnej 
przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wspólnie z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych:  

• 15.03.2021 r. „Zielone” lubuskie! O ludności i warunkach życia w NSP 2021” – zajęcia 
edukacyjno-informacyjne z konkursem dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

• 16.03.2021 r. „Lubuskie naj! Najbardziej zalesione! Najmniej zaludnione w Polsce! Co 
wiemy o regionie?” – zajęcia edukacyjno-informacyjne z konkursem dla uczniów 
szkół podstawowych 

W kolejnych dniach odbędą się seminaria on-line: 

• 17.03.2021 r. seminarium pn. „Raz na 10 lat! NSP 2021” kierowane do przedstawicieli 
Gminnych Biur Spisowych i Starostw Powiatowych z województwa lubuskiego.  
W seminarium udział wezmą między innymi: Prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego Dominik Rozkrut, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wójtowie i Burmi-
strzowie z gmin województwa lubuskiego oraz eksperci z Głównego Urzędu Staty-
stycznego w zakresie organizacji i promocji NSP 2021. 

• 18.03.2021 r. seminarium pn. „Liczy się każdy! NSP 2021” – kierowane do przedstawi-
cieli instytucji i przedsiębiorców z województwa lubuskiego. Podczas spotkania zo-
staną przekazane najważniejsze informacje dotyczące idei spisu oraz metod realiza-
cji badania. W sposób szczególny zostanie podkreślone znaczenie szeroko prowa-
dzonej promocji spisu oraz rola regionalnych instytucji i przedsiębiorstw w procesie 
promocji i popularyzacji idei spisu. W seminarium udział wezmą między innymi: 
przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Spisowego raz eksperci z Głównego Urzędu 
Statystycznego w zakresie organizacji i promocji NSP 2021.  

• 19.03.2021 r. seminarium pn. „Polskie Towarzystwo Statystyczne Ambasadorem NSP 
2021” – spotkanie z członkami PTS o/Zielona Góra. 

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu:  
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze / Edukacja statystyczna / Wydarzenia / Tydzień Statystyczny 2021 
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