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1. Wstęp
Statystyka regionalna nie jest nowym działem statystyki ogólnokrajowej. Była rozwijana w Polsce również przed 1989 r.; wówczas jej istotnym wyróżnikiem było jedynie przesunięcie zakresu zainteresowań w stronę badania relacji przestrzennych
zjawisk mierzalnych statystycznie. Jednak od początku okresu transformacji stała
się ona jednym z priorytetowych obszarów objętych procesami przebudowy, co wynikało m.in. z rosnących potrzeb nowych struktur samorządowych. Kamieniem milowym w rozwoju statystyki regionalnej w Polsce stało się przystąpienie naszego
kraju do Unii Europejskiej oraz wzrost zapotrzebowania na informacje niezbędne
do wdrażania założeń polityki spójności.
Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów rozwoju statystyki
publicznej w kontekście jej dostosowania do monitorowania terytorialnego wymiaru polityki spójności. Zagadnienie to ukazano na tle ewolucji statystyki regionalnej
w naszym kraju i najważniejszych wyzwań przed nią stojących.
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2. Specyfika badań regionalnych statystyki publicznej
Statystykę regionalną w systemie statystyki publicznej wyróżniają trzy elementy:
podejście terytorialne zamiast sektorowego, regionalna i lokalna skala prowadzonych badań oraz metody zmierzające do ukazania relacji pomiędzy działaniem procesów ogólnych a uwarunkowaniami lokalnymi. Podejście terytorialne wiąże się
z odniesieniem do konkretnego fragmentu przestrzeni, odznaczającego się pewnymi cechami. Podejście to wynika z ukierunkowania interwencji publicznej „na
wzmacnianie konkurencyjności regionów oraz odblokowanie procesów wzrostowych” [Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego… 2010]. Takim fragmentem
przestrzeni może być więc grupa gmin wymagających wsparcia ze względu na występujące na ich terenie problemy społeczne czy gospodarcze. Realizacja podejścia
terytorialnego wymaga jednak identyfikacji tych problemów, a następnie delimitacji obszaru potrzebującego wsparcia. Nie byłoby to możliwe, gdyby statystyka publiczna reprezentowała wyłącznie podejście sektorowe, w którym na pierwszym
miejscu stawia się określenie stanu poszczególnych dziedzin działalności człowieka
w skali makro. Wobec tego podejście terytorialne wymusza prowadzenie badań w
skali regionalnej, a coraz częściej także lokalnej. Rosnące zainteresowanie niskimi
poziomami podziału terytorialnego kraju wynika m.in. z decentralizacji państwa i
rozwoju administracji samorządowej.
W badaniach statystyki regionalnej używa się danych z badań statystycznych
lub z innych źródeł, takich jak np. rejestry administracyjne. Istotnym wkładem tego
działu jest natomiast przetwarzanie danych wtórnych dla ukazania przestrzennego
zróżnicowania zjawisk. W tym celu oprócz technik statystycznych wykorzystywane są także metody analizy przestrzennej stosowane w geografii – techniki GIS i
metody prezentacji kartograficznej.
Dostępność danych jest uwarunkowana poprzez metodologię badań, liczbę jednostek objętych badaniem, częstotliwość badań, źródła informacji oraz koszty. Badania można podzielić na pełne i częściowe. W pierwszym przypadku obejmują one
całą populację, dając dokładny jej obraz. Badania pełne są jednak bardzo kosztowne
i absorbujące dla uczestników, dlatego często stosuje się badania częściowe, które
obejmują jedynie wylosowaną grupę respondentów. Unika się w ten sposób wyżej wymienionych wad, jednak uzyskuje się dane dla stosunkowo wysokich poziomów terytorialnych – województw i podregionów. Pozyskanie informacji dotyczących niższych poziomów terytorialnych wymaga znacznego powiększenia próby,
co proporcjonalnie zwiększa nakłady pracy i koszty. Warto jednak wspomnieć, że
współcześnie próbuje się ograniczać te niedogodności, podejmując prace nad zastosowaniem metod z zakresu statystyki małych obszarów do rozszacowania wyników
badań częściowych.
Badania statystyczne prowadzone są z różną częstotliwością, dopasowaną do
charakterystyki zjawiska. Zjawiska mogą być badane w sposób ciągły, jak np. badanie koniunktury wykonywane w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.
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Jeśli tak duża częstotliwość nie jest wymagana, to dane pozyskuje się w cyklach
wieloletnich – od dziesięciu lat w przypadku spisów powszechnych do okresów
kilkuletnich w przypadku dojazdów do pracy lub wybranych modułów BAEL1.
W szczególnych okolicznościach podejmowane są doraźne badania pilotażowe związane z wystąpieniem danego zjawiska, np. określenie skutków klęsk żywiołowych.
Statystyka publiczna oprócz prowadzonych badań i rejestrów oparta jest również na zewnętrznych źródłach informacji. Należą do nich rejestry administracyjne
prowadzone przez jednostki administracji różnych szczebli, dane sprawozdawcze
przekazywane przez ministerstwa, dane przestrzenne gromadzone przez Głównego
Geodetę Kraju itd. Wykorzystanie tych danych w pracach statystyki regionalnej
następuje dwukierunkowo. Wartości uzyskane w badaniach reprezentacyjnych są
rozszacowywane na jak najniższe poziomy podziału terytorialnego, natomiast dane
z rejestrów są agregowane.

3. Ewolucja statystyki regionalnej w Polsce
Prace z zakresu statystyki regionalnej były podejmowane w Polsce przed 1989 r.,
jednak w dużej części zmierzały one do przeprowadzenia delimitacji jednostek
funkcjonalnych i administracyjnych. Przykładami takich opracowań są przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny podziały aglomeracji miejskich z lat 1968
i 1972 według kryterium liczby mieszkańców i struktury zatrudnienia. Na podstawie spisu powszechnego z 1978 r. wyznaczono granice okręgów przemysłowych
przy zastosowaniu danych na temat rozmieszczenia zatrudnionych i dojazdów do
pracy. Metody badania dojazdów do pracy były rozwijane w także w późniejszych
pracach. Zmiany ustrojowe i restrukturyzacja gospodarki ograniczyły, a niekiedy
uniemożliwiły prowadzenie badań w dotychczasowym zakresie i przy zastosowaniu wypracowanych metod. Znacznie ważniejszy okazał się także aspekt informacyjny badań. Znacząco wzrosło zapotrzebowanie na dane statystyczne opisujące
funkcjonowanie gmin. Zwiększyły się potrzeby informacyjne związane z dostępnością wsparcia UE. Prawdziwym przełomem okazało się jednak wstąpienie Polski do
Unii Europejskiej.
W okresie przedakcesyjnym przedstawiciele statystyki publicznej uczestniczyli w przygotowywaniu projektów dokumentów strategicznych. Ważnym zadaniem
dla GUS było m.in. wdrożenie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS). Konieczne było także przeprowadzenie prac zmierzających
do uzupełnienia badań w przekrojach przestrzennych, m.in. w zakresie rachunków
regionalnych, statystyk ludności i rynku pracy, rolnictwa oraz środowiska. Dodatkowo przeprowadzona w tym okresie reforma podziału administracyjnego kraju
wymusiła wprowadzenie zmian w rejestrze TERYT. Wykonane zostały przeliczenia
danych statystycznych według nowego podziału administracyjnego i wdrożonej w
1

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności.
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2000 r. klasyfikacji NTS. Wyniki przeliczeń zostały zamieszczone w zmodernizowanym Banku Danych Regionalnych. Zasilona została również prowadzona przez
Eurostat baza danych Regio. W ten sposób znacząco poprawił się dostęp do informacji o polskich jednostkach terytorialnych. Na rok przed przystąpieniem do
UE pierwsze polskie miasta objęte zostały monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach prowadzonego przez Eurostat projektu Urban Audit. Również
w tym roku ukazało się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustalenia wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NUTS).
Wstąpienie do Unii Europejskiej jest ważną cezurą w rozwoju statystyki regionalnej w Polsce. Jednak w 2004 r. dokonany został krok bardzo istotny dla środowisk naukowych: po raz pierwszy w Banku Danych Regionalnych został udostępniony nieodpłatnie cały zgromadzony zasób informacji. W dalszych latach Bank
podlegał modernizacjom, pojawiła się wersja w języku angielskim oraz włączone
zostały do niego dodatkowe moduły. Stopniowo zmieniały się uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania statystyki. Przekonanie o konieczności systematyzacji
polityki rozwoju było jedną z przesłanek uchwalenia ustawy o zasadach prowadzenia tej polityki.
Rosnące potrzeby informacyjne instytucji realizujących politykę rozwoju oraz
konieczność koordynacji przedsięwzięć w zakresie statystyki regionalnej spowodowały utworzenie w 2007 r. w GUS Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska. Przemianom organizacyjnym towarzyszyła realizacja nowych przedsięwzięć
badawczych. Należy do nich zaliczyć wykonanie przez Urząd Statystyczny w Poznaniu badania „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r.”
– pierwszego po 1989 r. opracowania danych na temat dojazdów do pracy. W jego
realizacji posłużono się m.in. danymi z rejestru POLTAX, co pozwoliło na uzyskanie wyników w układzie gminnym.
Zmiany organizacyjne następowały także w strukturach urzędów statystycznych. Utworzone zostały wojewódzkie ośrodki badań regionalnych, których zasadniczym celem jest badanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych dotyczących
regionu. W tym celu współpracują one m.in. z urzędami marszałkowskimi oraz
powołanymi w ich strukturach regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi. Jednocześnie urzędy statystyczne rozpoczęły realizację zadań o charakterze ogólnokrajowym, specjalizując się w określonych dziedzinach statystyki. W ten sposób
ukształtowana została obecna struktura statystyki regionalnej w kraju, co zbiegło
się z przyjęciem przez Radę Ministrów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR).
W latach 2011-2012 Główny Urząd Statystyczny podpisał porozumienia dotyczące współpracy w zakresie badań regionalnych z Komitetem Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN (KPZK) oraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR). Były one nie tylko przejawem formalizacji istniejących relacji, ale
również potwierdzeniem rangi dwóch grup odbiorców informacji statystycznych:
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środowiska naukowego i administracji. Efektem współpracy z MRR było przygotowanie przez zespół pracowników statystyki publicznej systemu monitorowania
polityki rozwoju – bazy STRATEG, która została uruchomiona we wrześniu 2013 r.
W 2014 r. został rozpoczęty program „Statystyka dla polityki spójności”. Celem
tej inicjatywy, finansowanej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT),
jest realizacja serii prac służących rozwojowi metodologii badań regionalnych, dzięki którym możliwe będzie dalsze rozszerzanie zakresu publikowanych informacji.

4. Monitorowanie jako nowa rola statystyki
Monitoring można określić jako całokształt działań zmierzających do regularnego
pozyskiwania informacji i danych o badanych procesach przy zastosowaniu jednolitej metodologii, przetwarzaniu ich i określaniu na tej podstawie tendencji zmian
w przebiegu procesu. Czochański [2013] wśród celów monitoringu odróżnia bieżącą
obserwację stanu i zmian przedmiotu badań od monitorowania realizacji założeń
dokumentów strategicznych. Parteka i Czochański [2005] zwracają uwagę, że celem
monitoringu jest rejestracja nie tylko ogólnego stanu, lecz także procesów poprzez
formułowanie serii diagnoz pozwalających określić przewidywane kierunki oraz
intensywność zmian. Wyniki monitoringu powinny umożliwiać porównanie jednostek terytorialnych.
W ostatnich latach, wraz z ewolucją systemu zarządzania strategicznego rozwojem i coraz silniejszym ukierunkowaniem polityk publicznych na wymiar terytorialny, obserwuje się zmiany oczekiwań wobec statystyki publicznej. Jest ona
postrzegana nie tylko jako główne źródło oficjalnych danych, ale także jako partner dysponujący potencjałem eksperckim. Przykładem takiej zmiany jest włączenie
GUS do prac nad projektem MRR „Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa
jakości rządzenia w Polsce”. Wykonanie przez Urząd zadania „Opracowanie systemu wskaźników kluczowych dla monitorowania i programowania polityki rozwoju”
miało na celu usprawnienie procesu monitorowania realizacji strategii rozwojowych
i polityk publicznych z myślą o nowej perspektywie polityki spójności 2014-2020.
Uruchomiony w 2013 r. publicznie dostępny system STRATEG udostępnia zestaw odpowiednio dobranych i systematycznie aktualizowanych wskaźników, które
umożliwiają wszystkim zainteresowanym pozyskanie informacji koniecznych do
monitorowania efektów polityki rozwoju zarówno w wymiarze krajowym, jak i terytorialnym. Celem uruchomienia systemu jest także koncentracja, kierunkowanie,
koordynacja i monitorowanie interwencji publicznej oraz umożliwienie prowadzenia polityki opartej na faktach. Baza zawiera bogaty zestaw informacji metodologicznych, przedstawiony w przystępny sposób (w postaci metryczek wskaźników),
dzięki czemu stanowi on istotny element edukacyjny i wyjaśniający znaczenie
wskaźników w analizowaniu zjawisk. Możliwość prezentacji danych na mapach
i wykresach ułatwia analizę i wnioskowanie.
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5. Kierunki rozwoju
Głównym celem rozwoju statystyk i analiz regionalnych w polskiej statystyce publicznej jest zapewnienie danych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji rozwojowych i inicjatyw w regionach [GUS 2012]. W celu zaspokojenia potrzeb
informacyjnych odbiorców podejmowane są działania rozwojowe, obejmujące zagadnienia metodologiczne: poszerzenie zakresu badań, pozyskanie danych z rejestrów administracyjnych i zastosowanie nowych metod. Dużą wagę przywiązuje się
do doskonalenia form udostępniania danych i badania potrzeb odbiorców. Towarzyszą temu inicjatywy zmierzające do popularyzacji wiedzy o metodologii pozyskiwania danych, możliwościach ich zastosowania i interpretacji.
Prowadzone prace zmierzają do rozszerzenia i pogłębienia analiz regionalnych.
Warto wspomnieć, że równolegle z działaniami podejmowanymi w kraju statystyka
regionalna wypełnia zobowiązania wynikające z prawa europejskiego. Aktywnie
uczestniczy w przedsięwzięciach i projektach realizowanych pod kierunkiem Eurostatu i OECD.
Rozwój badań z zakresu statystyki regionalnej zależy w znacznej mierze od
współpracy ze środowiskiem naukowym. W przeszłości przybierała ona różne formy, obecnie jej podstawą są porozumienia między jednostkami naukowymi a GUS
lub urzędami statystycznymi. Na poziomie centralnym taką płaszczyznę współdziałania stanowi Porozumienie o współpracy między GUS a KPZK PAN, dotyczące współpracy w formie badań i analiz oraz wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk w zakresie badań regionalnych i lokalnych, problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz terytorialnego wymiaru zjawisk społeczno-gospodarczych.
Zasadniczymi celami tej współpracy są: ustalenie priorytetów badawczych i rozwiązywanie problemów metodologicznych, w szczególności szersze zastosowanie
badań reprezentacyjnych oraz łączenie danych z różnych źródeł, w tym administracyjnych.
Nowe źródła danych dostarczyłyby pełniejszej informacji zwłaszcza na temat
niskich poziomów podziału terytorialnego. Z ich zastosowaniem wiążą się natomiast istotne problemy. Przykładem jest konstrukcja rejestrów urzędowych, które w
wielu przypadkach nie zostały przygotowane do sprawnego pozyskiwania danych
przydatnych dla statystyki publicznej. Z kolei przykładem takiej bariery jest niejednolity sposób zapisu informacji adresowych, który utrudnia agregację danych.
Umieszczenie w źródłach takich informacji, dających odniesienie przestrzenne,
umożliwiłoby szersze zastosowanie narzędzi GIS, co w dalszej kolejności pozwoliłoby na dokonywanie dowolnych operacji geoprzetwarzania i w efekcie umożliwiłoby sprawne naliczanie danych dla dowolnych jednostek przestrzennych. Statystyka
publiczna prowadzi również prace nad zastosowaniem sieci geometrycznych jako
układów odniesienia do prezentacji danych. Zastąpienie jednostek podziału terytorialnego siecią geometryczną daje wiele nowych możliwości, do których można
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zaliczyć znacznie większą rozdzielczość przestrzenną informacji2 i niewrażliwość
na zmiany przebiegu granic jednostek, z czym wiąże się poprawa porównywalności zjawisk w czasie. Pozyskanie informacji w sieciach geometrycznych umożliwia
także zastosowanie narzędzi do modelowania zjawisk w przestrzeni. Ma to duże
znaczenie dla planowania przestrzennego i prognozowania jego kierunków. Innym
przykładem zastosowania takich informacji jest analiza obszarów obsługi, coraz
ważniejsza w kontekście analizy dostarczania usług publicznych.
Ważnym wyzwaniem dla statystyki regionalnej jest doskonalenie metod udostępniania danych. W niedalekiej przeszłości istotnym krokiem było udostępnienie
w Internecie pełnych zasobów Banku Danych Regionalnych3. Obecnie takim wydarzeniem jest uruchomienie bazy STRATEG, która zostanie wzbogacona o dodatkowe elementy (m.in. anglojęzyczny interfejs). Planowany jest także rozwój BDL.
Długofalowym przedsięwzięciem jest projekt „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania
i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”, obejmujący m.in.: zadania z zakresu przygotowania i wdrożenia systemu monitorowania procesów rozwojowych i celów strategicznych polityki rozwoju oraz realizacji
polityki spójności, realizację nowych badań, opracowanie metod szacowania wybranych kategorii danych, prace w zakresie delimitacji obszarów funkcjonalnych,
opracowanie nowych mierników oraz prace związane z wykorzystaniem danych
jednostkowych dla celów prowadzenia ewaluacji kontrfaktycznych interwencji.

6. Zakończenie
Za sprawą ewolucji systemu zarządzania strategicznego rozwojem i ukierunkowania polityk publicznych na wymiar terytorialny monitorowanie rozwoju stało się
jednym z kluczowych zadań statystyki regionalnej.
Oprócz badania regionalnego aspektu zjawisk związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym i ochroną środowiska, w perspektywie najbliższych lat tematyka
badań regionalnych będzie dotyczyła wybranych kręgów tematycznych, wśród których można wymienić przepływy ludności, delimitację i monitorowanie obszarów
funkcjonalnych, badania obszarów o specyficznych cechach: miejskich, wiejskich,
transgranicznych, obszarów metropolitalnych, peryferyjnych czy też terenów objętych procesami rewitalizacji.
Dalszy rozwój badań będzie również determinowany przez postęp w zakresie
metodologii. Z tego powodu realizowane są programy, których celem jest wykorzystanie nowych metod pozyskania danych i ich przetwarzania. Prowadzone są także
prace związane z opracowaniem i wykorzystaniem informacji geoprzestrzennych,
obejmujące zastosowanie narzędzi GIS do analiz przestrzennych i realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy INSPIRE.
2
W pracach prowadzonych w Europie najczęściej wykorzystywane są sieci kwadratów o boku
1 km2. Umożliwiają one ukazanie zróżnicowania zjawisk wewnątrz gmin.
3
Przekształconego później w Bank Danych Lokalnych (BDL).
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PUBLIC STATISTICS IN THE PROCESS OF MONITORING
OF TERRITORIAL DIMENSION OF COHESION POLICY
Summary: The paper presents the role of the regional statistics in monitoring of territorial
dimension of cohesion policy. The process of evolution of regional statistics in Poland and
objectives of its development in the future are the background of the presentation.
Keywords: regional statistics, cohesion policy, territorial dimension.

