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Jak „uchwycić nieuchwytne”? Monitoring i ewaluacja nowych celów strategicznych z wykorzystaniem 
dostępnych klasyfikacji statystycznych.

Dorobek studiów 
eksperymentalnych projektu 
„Statystyka dla polityki spójności”
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Zmierz to, co się da zmierzyć i spraw, by to, 

czego się nie da zmierzyć, 

dało się zmierzyć.

Galileusz
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Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości 

informacji statystycznych na temat stanu 

i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby 

użytkowników krajowych 

i międzynarodowych.

Cele strategiczne i operacyjne wynikające z realizacji misji statystyki publicznej kształtują politykę jakości, która polega na ciągłym doskonaleniu jakości procesów 

statystycznych dla lepszego zaspokojenia potrzeb użytkowników, zmniejszenia obciążeń respondentów oraz obniżenia kosztów tworzenia statystyk. Przyjęta definicja 

jakości w statystyce odwołuje się w swoich aspektach do satysfakcji użytkowników.
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Jakość życia

- sytuacja osób starszych
- sytuacja osób z 
niepełnosprawnościami
- koszty zewnętrzne emisji
- nowe technologie

Dostępność
- usługi publiczne
- terytorialna
- architektoniczna

Rozwój

- przedsiębiorczość
- rewitalizacja
- przemysł 4.0
- inwestycje

Luki informacyjne – przykłady

Przepływy
- obszary transgraniczne
- populacja dzień-noc

Efektywność

- realizowanej polityki
- wsparcia publicznego
- energetyczna
- niskoemisyjność
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Różne definicje pojęć w zależności od podejścia 

Skala zjawisk

Zjawiska występujące punktowe/przestrzeń dowolnie delimitowana 

Badanie funkcji egzo i endogenicznych, w tym przepływy

Chaos informacyjny

W czym tkwi problem?
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Nowe tematy

Nowe źródła 

Nowa metodologia

Mix

„Statystyka dla polityki spójności” – sposób na luki
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Rewitalizacja

Efektywność energetyczna

Ruch budowlany 

Nowe tematy – przykłady (1)
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Nowe tematy – przykłady (2)



10stat.gov.pl

Wykorzystanie istniejących źródeł administracyjnych poprzez szereg  działań
przekształcających zbiory administracyjne w zbiory statystyczne.

Nowe źródła – przykłady (1)  

Pracujący w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania na poziomie 
powiatów

Usługi publiczne: integracji społeczno-zawodowej, ochrony zdrowia
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Nowe źródła – przykłady (2) 
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Pozornie sprzeczne cele, jakimi są niskie koszty badań przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 
jakości informacji, mogą być osiągnięte dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć
metodologicznych.

Nowa metodologia – przykłady (1)

Emisje gazów cieplarnianych na województwa – metody dezagregacji

Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia – metoda statystyki małych obszarów

Wybrane wskaźniki ekonomiczne dla beneficjentów programów/działań oraz dla dobranych grup kontrolnych –
metody kontrfaktyczne



13stat.gov.pl

Nowa metodologia – przykłady (2)
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Dostępność terytorialna – zasoby statystyki publicznej, otwarte dane i oprogramowanie 
open source

Wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania na poziomie 
powiatów – źródła administracyjne, statystyczne, metoda szacowania w oparciu o dane 
pośrednie 

Mix – przykłady (1)
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Mix – przykłady (2)
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• https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/

Więcej informacji o zrealizowanych pracach

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/
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Badanie wydatków rozwojowych zgodnie z koncepcją Klasyfikacji Wydatków Rozwojowych (KWR)

Badanie stopnia dostosowania przedsiębiorstw do wymogów gospodarczych, jakie stawia czwarta fala rewolucji przemysłowej (Przemysł 
4.0)

Statystyka inwestycji

Wskaźniki z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin – kontynuacja

Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast wojewódzkich

+ wkład statystyczny do wybranych badań ewaluacyjnych 
(badania kontrfaktyczne) 

Rozbudowa i doskonalenie systemu STRATEG dla potrzeb monitorowania polityki spójności

Prace w ramach projektu „Statystyka dla polityki spójności” na 
lata 2019-2020
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Dziękuję za uwagę



19

Dziękuję za uwagę


