
 

 

Informacje o Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu w tekście łatwym 

do czytania i zrozumienia 

Lokalizacja 

 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, w skrócie 

nazywany Urzędem, jest przy ulicy Oławskiej 31  

we Wrocławiu.  

 

Urząd ma swoje Oddziały:   

 w Jeleniej Górze, przy ulicy 1 Maja 1 

 w Legnicy, przy ulicy Jaworzyńskiej 65  

 w Wałbrzychu, przy ulicy Adama Mickiewicza 14. 

 

Dyrektor Urzędu 

Dyrektorem Urzędu jest Pani Halina Woźniak.  

Czym zajmuje się Urząd? 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu jest jednym  

z 16 Urzędów w Polsce. 

Urząd zbiera informacje o produktach przemysłowych.  

Produkty przemysłowe to takie, które są potrzebne  

każdemu z nas w codziennym życiu.  

Jest to żywność, odzież, urządzenia elektryczne i wiele innych. 

Urząd zbiera też informacje o działalności samorządów  

terytorialnych w całym kraju. Samorząd terytorialny,  

kieruje działaniami na terenie gminy, powiatu i województwa.  

Jelenia Góra Legnica Wałbrzych 

Wrocław 



 

 

 

Urząd prowadzi największą w Polsce bazę danych.  

Jest to baza z informacjami zebranymi w różnych badaniach 

statystycznych. Baza ma swoją nazwę.  

Jest to Bank Danych Lokalnych. 

Jeśli znasz się na komputerach możesz korzystać   

z Banku Danych Lokalnych poprzez Internet. 

Biblioteka i Czytelnia 

Biblioteka w Urzędzie we Wrocławiu jest  

na parterze budynku przy ulicy Oławskiej.  

Biblioteka jest czynna:  

 w poniedziałki w godzinach od 7:15 do 18:00 

 we wtorki w godzinach od 7:15 do 15:00 

 w środy w godzinach od 7:15 do 15:00 

 w czwartki w godzinach od 7:15 do 15:00 

 w piątki w godzinach od 7:15 do 15:00. 

W Bibliotece są książki nazywane publikacjami statystycznymi.  

Do Biblioteki możesz przyjść i poprosić   

o dowolną publikację statystyczną.  

Możesz zapoznać się z nią na miejscu w Czytelni.  

W publikacjach znajdziesz wiele ciekawych informacji.  

Są to  informacje zebrane w badaniach statystycznych.  

Informacje w publikacjach statystycznych są opisane  

za pomocą liczb, komentarzy, tabel i wykresów. 

Pracownicy Biblioteki pomogą Ci skorzystać z publikacji. 



 

 

W Czytelni mamy przygotowany dla Ciebie komputer.  

Jeśli znasz się na komputerach to możesz samodzielnie   

z niego skorzystać i wyszukać informacje statystyczne.  

Pamiętaj ! 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyszukiwaniu informacji,  

poproś o pomoc pracownika Biblioteki. 

Rejestr Teryt i Regon 

Urząd prowadzi dwa rejestry: 

 Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału  

Terytorialnego Kraju (w skrócie Rejestr Teryt) 

 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów  

Gospodarki Narodowej (w skrócie Rejestr Regon) 

Numer Regon to numer, który identyfikuje twoją firmę. 

Jeśli prowadzisz własną firmę,  

to możesz potrzebować numeru Regon. 

Złóż wniosek o nadanie numeru Regon do Urzędu. 

Numer Regon możesz uzyskać: 

• w poniedziałki w godzinach od 7:15 do 18:00 

• we wtorki w godzinach od 7:15 do 15:00 

• w środy w godzinach od 7:15 do 15:00 

• w czwartki w godzinach od 7:15 do 15:00 

• w piątki w godzinach od 7:15 do 15:00. 

Gdy Twoja firma przestaje działać,  

zgłoś to w Urzędzie i złóż wniosek o wykreślenie firmy z Rejestru. 



 

 

Edukacja 

Urząd prowadzi zajęcia edukacyjne  

dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  

W czasie zajęć można dowiedzieć się czym zajmuje się Urząd. 

Zajęcia edukacyjne uczą jak wyszukiwać informacje statystyczne. 

Podczas zajęć nauczysz się do czego można wykorzystać  

informacje zebrane przez Urząd. 

Strona internetowa 

Urząd prowadzi własną stronę internetową. 

Jeżeli znasz się na komputerach, to możesz z niej korzystać. 

Kliknij w poniższy link a przejdziesz na stronę internetową Urzędu: 

 https://wroclaw.stat.gov.pl/.  

Ważne informacje 

W Urzędzie wszystko załatwisz na parterze. 

W razie kłopotów ze znalezieniem miejsca,  

którego szukasz, poproś o pomoc portiera.  

Urząd czynny jest: 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15. 

Jeśli nie możesz sam przyjść do Urzędu,  

aby załatwić swoją sprawę, 

to zadzwoń na numer telefonu 71 37 16 300  

i zapytaj co masz robić. 

Jeśli znasz się na komputerach,  

to możesz napisać e-maila na adres  

poczty elektronicznej: 

sekretariatUSWro@stat.gov.pl.  

https://wroclaw.stat.gov.pl/
mailto:sekretariatUSWro@stat.gov.pl


 

 

Możesz wysłać pismo na adres Urzędu: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu,  

ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław. 

Możesz napisać pismo i zostawić je w Urzędzie.  

W Urzędzie pismo przyjmie od Ciebie portier.  

Jeśli masz problemy ze słuchem  

i potrzebujesz pomocy tłumacza języka migowego,  

zgłoś to do Urzędu wcześniej.  

Zadzwoń na numer telefonu 71 37 16 362 lub  

napisz e-maila na adres  sekretariatUSWro@stat.gov.pl,  

a w ciągu 3 dni postaramy ci się pomóc.  

Udogodnienia 

Wejście do Urzędu,  

przy ulicy Oławskiej 31 we Wrocławiu,  

jest bezprogowe.  

Drzwi wejściowe są szerokie.  

Jeśli poruszasz się na wózku  

bez problemu wjedziesz do Urzędu.  

Urząd nie posiada miejsc parkingowych  

dla swoich klientów.  

Na parterze budynku jest toaleta  

dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

Na parterze znajduje się winda 

dostosowana do potrzeb osób z różnymi potrzebami.   

Jeśli poruszasz się na wózku lub jesteś osobą  

słabowidzącą lub niewidomą 

bez problemu z niej skorzystasz.  

mailto:sekretariatUSWro@stat.gov.pl

