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 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.  

Banki i bazy danych GUS

http://stat.gov.pl/
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Banki i bazy danych GUS cd.
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Podstawowe banki i bazy danych:

 System Monitorowania Rozwoju STRATEG,

 Bank Danych Lokalnych,

 Statystyczne Vademecum Samorządowca,

 Demografia,

 Portal Geostatystyczny.

Banki i bazy danych GUS cd.
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System STRATEG jest publicznie dostępnym, na bieżąco 
aktualizowanym systemem wspierającym proces monitorowania 
rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań 
na rzecz wzmocnienia spójności społecznej. 

Baza zawiera obszerny zestaw mierników kluczowych dla 
monitorowania rozwoju (głównie o rocznej częstotliwości) 
na poziomie kraju, jak również na niższych szczeblach podziału 
terytorialnego. W celu zapewnienia możliwości porównań 
międzynarodowych baza gromadzi również podstawowe 
wskaźniki dla Unii Europejskiej i krajów członkowskich. 

Dane statystyczne jako narzędzie 
monitorowania rozwoju
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Dane statystyczne jako narzędzie 
monitorowania rozwoju cd.

Usprawnienie procesu monitorowania i programowania 
polityki rozwoju poprzez utworzenie zintegrowanego 
systemu informacji na potrzeby:

 monitorowania realizacji strategii rozwojowych i polityk publicznych,

 programowania i monitorowania nowej perspektywy polityki spójności 
na lata 2014-2020,

 monitorowania i analizowania trendów i procesów rozwojowych 
w ich wymiarze terytorialnym.
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Dane statystyczne jako narzędzie 
monitorowania rozwoju cd.

 Wsparcie statystyczne procesu zarządzania strategicznego.

 Grupa docelowa użytkowników - przedstawiciele 
administracji rządowej i samorządowej zaangażowani 
w proces programowania i monitorowania polityki rozwoju; 
decydenci.

 Aktualizacja, utrzymywanie i doskonalenie systemu 
przynajmniej do 2022 r.
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AKTYWNE:
 Europa 2020
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 9 Zintegrowanych Strategii Rozwoju
 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
 Umowa Partnerstwa
 Strategie wojewódzkie
 Strategie ponadregionalne
 Programy Operacyjne – krajowe oraz regionalne

W TRAKCIE KONSULTACJI
 Strategia Rozwoju Polski Centralnej

Dane statystyczne jako narzędzie 
monitorowania rozwoju cd.
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Do Systemu STRATEG

można się dostać

poprzez stronę 

Głównego Urzędu 
Statystycznego:

http://stat.gov.pl

Podstawowe informacje na temat 
Systemu STRATEG

http://stat.gov.pl/
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Podstawowe informacje cd.

Analizę i percepcję informacji przedstawianych w tabelach 
ułatwiają narzędzia służące do wizualizacji danych w formie:
 map,
 wykresów,
 raportów.

Poza tym system zawiera obszerny zbiór metadanych 
opisujących wskaźniki. 

W zasobach systemu znaleźć można zestaw dodatkowych 
informacji, m.in. linków do najważniejszych dokumentów 
o charakterze strategicznym, raportów i innych opracowań.

System STRATEG posiada wersję anglojęzyczną.
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Podstawowe informacje cd.

Dane roczne (od 2003 r.)

Unia Europejska                                                           
(UE-27, UE-28, kraje 

członkowskie, NUTS 2)

Polska ogółem

województwa i inne poziomy 
agregacji terytorialnej  

(do poziomu gmin)

obszary funkcjonalne 
(np. Polska Wschodnia)

Zakres czasowy i terytorialny
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Podstawowe informacje cd.

Przyrost informacji w systemie STRATEG

Wyszczególnienie Luty 2014 r. Luty 2015 r.

Liczba wskaźników ok. 700 ok. 1500

w tym wskaźniki
wojewódzkie

- ok. 700

Liczba dokumentów 14 37

Liczba rekordów ok. 3 mln ok. 4 mln
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Podstawowe informacje cd.

Dla optymalnego korzystania z Systemu 
rekomenduje się używanie:

 przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 19+, Google 
Chrome w wersji 19+, Opera w wersji 12.15+, MSIE w wersji 9+. 
Wymagania dotyczące przeglądarki:

- akceptacja tzw. ciasteczek (cookies),
- włączona obsługa JavaScript w przeglądarce (domyślnie 

przeglądarka ma już takie ustawienie),

 ustawienie rozdzielczości ekranu na min. 1280x960 px,

 zainstalowane oprogramowanie dodatkowe umożliwiające 
korzystanie z funkcji raportowych i eksportu danych – dostępne 
w formatach XLS, XML, PDF, graficznych rastrowych 
i wektorowych.
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Główne menu nawigacyjne

Moduł informacyjny

Predefiniowane: wykres i mapa

Slajder

Wersja ang.
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Rozwój systemu STRATEG

Rozwinięcie zasobów
informacyjnych systemu

STRATEG w oparciu o RPO
2014-2020 i wskaźniki

kontekstowe – 30 czerwca
2015 r.

Opracowanie komponentów
pozwalających na
rozszerzenie form

prezentacji danych dla UE
na poziomie NUTS 2 – do

30 czerwca 2015 r.

Opracowanie podręcznika
metodologicznego

ułatwiającego analizę i
interpretację kluczowych

wskaźników monitorowania
celów polityki spójności –
do 16 października 2015 r.
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Rozwój systemu STRATEG

Utworzenie aplikacji
mobilnej dla systemu

STRATEG

Utworzenie aplikacji
wspierającej zarządzanie
zgłoszeniami/uwagami

Użytkowników

Dalsze rozszerzanie
zestawu informacji

niezbędnych do
uzupełnienia systemu
STRATEG o brakujące
wskaźniki kluczowe

Opracowanie założeń
nakładających

zoptymalizowane
ograniczenia na

funkcjonalności systemu
STRATEG

Utworzenie modułu 
systemu STRATEG pozwalającego 

na opracowywanie 
spersonalizowanych

zestawień
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Dziękuję za uwagę

Urząd Statystyczny w Krakowie
Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych
e-mail: m.piwowarczyk@stat.gov.pl


