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Rola i doświadczenia 
Głównego Urzędu Statystycznego

Monitoring i ewaluacja 
rozwoju miast
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A. Globalna definicja miasta
• Projekt ONZ we współpracy z OECD, Komisją Europejską, Bankiem Światowym

• Oparcie definicji o stopień urbanizacji (liczba ludności w siatce kwadratów o boku 1 km + dane satelitarne 
dot. zabudowy) lub o funkcjonalne obszary miejskie (dojazdy do pracy)

• Cel: możliwość międzynarodowych porównań obszarów miejskich
• Zakończenie projektu: poł. 2020 r.

B. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

• Rozwój statystyk związanych z monitorowaniem Celu 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie 
bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

C. OECD
• Prace nad rozszerzeniem definicji typologii regionalnych, w tym typologii metropolitalnej
• Baza danych dla obszarów metropolitalnych (miejskie obszary funkcjonalne powyżej 500 tys. mieszkańców)

Poziom globalny
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Współpraca z Eurostatem

• Typologie: obszarów miejskich, 
miast, funkcjonalnych obszarów 
miejskich, regionów 
metropolitalnych

• Badanie postrzegania jakości 
życia w miastach europejskich

• Baza danych regionalnych 
(dane wg typologii)

Poziom europejski
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Współpraca z Eurostatem (cd.)

• Projekt Urban Audit - dane 
dla miast i funkcjonalnych 
obszarów miejskich

Poziom europejski (2)
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• System monitorowania Krajowej Polityki Miejskiej
• Bazy danych GUS: 

· Bank Danych Lokalnych
· System Monitorowania Rozwoju STRATEG

• Statystyczne Vademecum Samorządowca – portrety ZIT, miast
• Identyfikacja luk informacyjnych

Poziom krajowy
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• Publikacje
· roczniki i publikacje branżowe
· atlasy statystyczne
· foldery i opracowania analityczne
· prace eksperymentalne

Poziom krajowy (2)
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Statystyka publiczna dla samorządu terytorialnego

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/https://bialystok.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-
sygnalne/praca-wynagrodzenie/dojazdy-do-pracy-w-wojewodztwie-
podlaskim-w-2016-r-,8,1.html#

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
https://bialystok.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/dojazdy-do-pracy-w-wojewodztwie-podlaskim-w-2016-r-,8,1.html
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• Statystyka dla polityki spójności – prace eksperymentalne:
· Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody z systemu szkolnictwa zawodowego;
· Opracowanie metodologii i prowadzenia badania skali działań termomodernizacyjnych 

budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w celu poprawy ich energochłonności oraz 
ocena potrzeb i planowanych działań w tym kierunku;

· Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP;
· Opracowanie wskaźników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie gmin 

i regionów gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK);
· Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie 

gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT;
· Wskaźnik dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych obiektów użyteczności 

publicznej;
· Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin;

Statystyka publiczna dla samorządu terytorialnego (2)

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/
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• Nowe badanie 
w ramach programu 
badań statystyki 
publicznej 
– od roku 2021

• Dane za lata 
2018-2019 zostaną 
pozyskane 
i opracowane 
w obecnie 
prowadzonym 
projekcie

Statystyka publiczna dla samorządu terytorialnego (3)
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• Statystyka eksperymentalna – m.in. wykorzystanie narzędzi GIS, nowych 
źródeł danych, badanie zróżnicowań wewnątrzmiejskich

• Projekty badawcze związane z analizą źródeł i opracowaniem narzędzi 
wykorzystujących BigData

• Przygotowanie do Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021)

• SMUP – System Monitorowania Usług Publicznych

Rozwój statystyki miejskiej
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Wykorzystanie zasobów statystyki do stworzenia list wskaźników 
monitorujących
BDL 

· dane dla jednostki terytorialnej
STRATEG  

· dokumenty i programy operacyjne – wskaźniki są wykorzystywane 
np. w Krajowej Polityce Miejskiej

· polityka spójności i obszary tematyczne – wskaźniki opisujące obszar 
lub zagadnienie

· Niezbędnik statystyczny – wsparcie dla osób odpowiedzialnych za 
przygotowywanie zestawów wskaźników i miar monitorujących

Monitorowanie
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System Monitorowania Usług Publicznych

Podatki i opłaty 
lokalne 

Zarzadzanie 
nieruchomościami

Drogownictwo             
i transport
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i budownictwo

Geodezja                    
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społeczna

Kultura 
i rekreacja
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• Dane przestrzenne – w odniesieniu do punktów w przestrzeni

(np. jakość powietrza, hałas, dostępność terytorialna)

• Szersze zastosowanie źródeł administracyjnych

• Wykorzystanie nowych źródeł danych np. BigData, obrazów satelitarnych

• Łączenie danych administracyjnych i pozyskanych z badań statystycznych

Wyzwania
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