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Banki i bazy danych GUS

 Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki
dostęp do danych statystycznych za pośrednictwem strony
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
http://stat.gov.pl.

 Umożliwiają one tworzenie zestawień danych odpowiadającym
indywidualnym potrzebom użytkowników.
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Banki i bazy danych GUS cd.
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Banki i bazy danych GUS cd.

Podstawowe banki i bazy danych:

 Bank Danych Lokalnych,

 Baza Demografia,

 System Monitorowania Rozwoju STRATEG,

 Portal Geostatystyczny.
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Bank danych lokalnych
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Bank danych lokalnych - wprowadzenie

Bank danych lokalnych to największa w Polsce baza danych o
gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

Opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu
organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i
podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek
terytorialnych do celów statystycznych.

Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku, dane kwartalne i miesięczne z
2005. Baza danych jest stale aktualizowana i uzupełniana.
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Podstawowe informacje

Cele BDL:

• zapewnienie stałego i przyjaznego dla korzystających dostępu do 
aktualnych informacji statystycznych,

• pomoc w prowadzeniu wielowymiarowych analiz statystycznych w 
układach regionalnych i lokalnych.
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Przekrój informacji znajdujących się 
w BDL

Podstawowe funkcjonalności BDL: 
 dostarcza dane z określonej dziedziny statystycznej

w wieloletnim szeregu czasowym,

 umożliwia generowanie danych z wielu dziedzin
dla wybranej jednostki podziału administracyjnego
kraju,

 oferuje gotowe zestawienia: portret terytorium,

 dostarcza informacje o nowych i niekontynuowanych danych, o
stanie zasilenia Banku oraz terminarz aktualizacji,

 zawiera słownik pojęć oraz zakładkę Metadane.
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Przekrój informacji
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Od 1 stycznia 2018 roku w Polsce funkcjonuje 97 jednostek NUTS:
•NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) – 7 jednostek
•NUTS 2 – regiony (województwa lub ich części) – 17 jednostek
•NUTS 3 – podregiony (grupujące powiaty) – 73 jednostki

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3



Dane dotyczące zasilania danych
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Panel główny
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Logowanie

12



Rejestracja
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Dane według dziedzin
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Dane według dziedzin
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Informacje o 
danej 

dziedzinie 



Dane według dziedzin
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Po wyborze odpowiedniej 
dziedziny kontynuujemy  

przechodząc  ,,Dalej’’



Dane według dziedzin
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Wybór okresu 
czasu.

Przycisk Shift i 
przeciągnięcie lat 

służy do 
zaznaczenia 

okresu czasu. 

Przycisk Ctrl służy do 
wyboru losowo kilku 

lat.



Wybór wymiarów danych
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Wybór wymiarów danych
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Po dokonaniu 
wyboru 
danych 

przechodzimy 
,,dalej’’



Wybór jednostek  terytorialnego
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Wybór jednostek  terytorialnego
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Wybór jednostek  terytorialnego
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Wybór jednostek  terytorialnego
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Samodzielne 
wyszukiwanie 

jednostki

Po wyborze 
jednostek 

terytorialnych 
przechodzimy 

,,Dalej’’
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Tablica w 
wyszukiwanymi  

danymi
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Kod jednostek terytorialnych

26



Eksport danych

27

Export 
danych do 

Excel



Objaśnienia 
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Objaśnienia 
danych w 

tablicy



Sortowanie danych w tabeli
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Klikając na jednostkę 
miary danej kategorii 

jesteśmy w stanie 
sortować dane



Generowanie wykresu
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Modyfikacja wykresu - jednostki terytorialne
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Modyfikacja wykresu - pokrycie danych
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Modyfikacja wykresu - układ poziomy
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Zmiana 
układu 
wg lat.



Modyfikacja wykresu - układ poziomy
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Zmiana 
układu 

wykresu na 
poziomy



Modyfikacja wykresu - układanie

35



Tworzenie map
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Wybór opcji Mapa powoduje 
możliwość przekierowania 

nas na stronę Portalu 
Geostatystycznego oraz Atlasu 

Regionów gdzie możemy 
przedstawić nasze dane na 

mapie.



Przeszukiwanie jednostki terytorialnej
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Dane dla jednostki podziału terytorialnego
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Wyszukiwanie 
danych dla 
jednostek 

terytorialnych 



Dane dla jednostki podziału terytorialnego
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Dane dla jednostki podziału terytorialnego
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Wybór 
kategorii



Dane dla jednostki podziału terytorialnego
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Po wyborze danych 
przechodzimy 

,,Dalej’’



Dane dla jednostki podziału terytorialnego

42



Metadane
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Metadane są 
to dane o 

danych



Metadane
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Wyszukiwanie kategorii danych i zmiennych
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Atrybuty i poziomy agregacji
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Stan zasilenia danych
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Jednostki miary i klasyfikacja PKD
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Pojęcia
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Archiwum
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Instrukcja
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