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Prowadzenie na terenie województwa podlaskiego 
działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej 
w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej. 

Przygotowywanie metodologii, prowadzenie badań 
i analiz oraz opracowywanie publikacji dotyczących 
ekoregionu  „Zielone Płuca Polski”.

Urząd przyjmuje indywidualne zamówienia i zlecenia 
na prowadzenie badań statystycznych nieobjętych pro-
gramem badań statystycznych statystyki publicznej 
oraz wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz, 
w tym przy wykorzystaniu danych zgromadzonych 
w badaniach objętych powyższym programem.

PublikacjeZadania Zadania

Zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza da-
nych statystycznych. 

Prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz 
innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie 
województwa podlaskiego. 

Prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widze-
nia specyfiki województwa.

Przygotowywanie publikacji i opracowań zbiorczych oraz 
tematycznych dotyczących województwa podlaskiego.

Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji 
statystycznych na temat województwa w zakresie, termi-
nach i formach określonych w programie badań statys-
tycznych statystyki publicznej.

Wspieranie informacyjne jednostek samorządu tery-
torialnego oraz organów administracji rządowej z te-
renu województwa podlaskiego.  

Prowadzenie obsługi krajowych rejestrów urzędowych 
REGON i TERYT oraz udostępnianie informacji z rejestru 
TERYT w części obejmującej obszar województwa podlas-
kiego, a w przypadku rejestru REGON – udostępnianie 
danych dotyczących całego kraju.

Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajo-
wych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako  
całości w obszarach leśnictwo i ochrona przyrody. Pro-
wadzi w tych dziedzinach prace w zakresie metodologii, 
organizacji i realizacji badań statystycznych, tworzenia 
i aktualizacji baz danych oraz przygotowywania publikacji 
i opracowań zawierających wyniki badań.       

W Urzędzie realizowane jest badanie dotyczące zielo-
nej gospodarki w Polsce. W ramach tego badania dosko-
nalona jest metodologia, zestawiane są dane pocho-
dzące z systemu statystyki publicznej oraz pozyskiwane 

z innych źródeł. Przygotowywane są również publikacje 
i opracowania prezentujące wyniki badania. 

Urząd zajmuje się tworzeniem i doskonaleniem meto-
dologii oraz sporządzaniem rachunku satelitarnego leś-
nictwa, a także analizą i opracowywaniem danych w tym 
zakresie.

Popularyzaja i promocja statystyki oraz upowszechnia-
nie wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji sta-
tystycznej.  
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