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Przedmowa
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny biuletyn, który jest wynikiem wspól‑

nej inicjatywy Obserwatorium Integracji Społecznej działającego w strukturze Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor‑
skiego oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego 
w Szczecinie. Podstawową przesłanką, która skłoniła autorów do podjęcia tej tematyki, było 
przekonanie o wadze i przydatności informacji gromadzonych w zasobach statystyki publicz‑
nej dla tworzenia i realizacji polityki społecznej. 

Badania społeczne obejmują szeroki wachlarz dziedzin począwszy od kluczowych kwestii 
rozwoju demograficznego, poprzez rynek pracy i wszelkie obszary charakteryzujące warunki 
życia (tj. kultura, edukacja i nauka, ochrona zdrowia, turystyka i sport). Rosnące zaintere‑
sowanie tymi zagadnieniami jest naturalną konsekwencją coraz większego zaangażowania 
instytucji publicznych w tworzenie warunków dla rozwoju społecznego oraz monitorowanie 
osiąganych rezultatów. 

Podstawą racjonalności i skuteczności podejmowanych działań powinna być zawsze 
rzetelna informacja charakteryzująca badane zjawiska, pozwalająca na prawidłowe wniosko‑
wanie o zachodzących procesach społecznych. Takich obiektywnych informacji mogą dostar‑
czać wszystkim zainteresowanym badania statystyczne prowadzone przez powołane do tego 
celu służby publiczne. Intencją autorów było przekazanie podstawowych informacji na temat 
badań społecznych prowadzonych w ramach systemu statystyki publicznej oraz wskazanie 
źródeł i sposobów uzyskiwania danych będących ich rezultatem. Ze względu na ograniczoną 
formę opracowania, przy jednocześnie bardzo szerokim spektrum poruszanych problemów, 
niektóre zagadnienia zostały jedynie zasygnalizowane i ograniczone do najbardziej przydat‑
nych użytkownikowi wskazówek. Oprócz podstawowych informacji na temat służb statystyki 
publicznej w Polsce oraz formalnej organizacji badań Czytelnicy odnaleźć mogą praktyczne 
informacje odnośnie zasad udostępniania danych statystycznych oraz szczegółowe wskaza‑
nia źródeł danych i najbardziej efektywnych metod ich pozyskiwania. 
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Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej

Bogactwo i różnorodność zasobów informacyjnych statystyki publicznej sprawia, że 
stanowią one z jednej strony nieocenione źródło rzetelnej i obiektywnej wiedzy o sytuacji 
społeczno  ‑gospodarczej kraju, ale jednocześnie utrudnia to sprawne poruszanie się po tych 
ogromnych zbiorach. Będąc świadomymi tych niedogodności zachęcamy Państwa do zapo‑
znania się z niniejszym opracowaniem oraz zapraszamy do korzystania z wiedzy wyspecjali‑
zowanych komórek organizacyjnych statystyki publicznej. 

W województwie zachodniopomorskim w kwestiach związanych z dostępnością danych 
statystyki publicznej pomocą służy Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu 
Statystycznego w Szczecinie. 

Dorota Rybarska  ‑Jarosz
Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego

Dominik Rozkrut
Dyrektor 

Urzędu Statystycznego w Szczecinie
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Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej

1.  Podstawy funkcjonowania Polskiej 
statystyki Publicznej 

Podstawę prawną funkcjonowania statystyki publicznej stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). Ustawa ta określa zasa‑
dy i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia 
badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych, oraz 
ustala organizację i tryb prowadzenia tych badań i zakres związanych z nimi obowiązków.

Statystyka publiczna jest systemem:
• zbierania danych statystycznych
• gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych 
• ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych 
Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz 

wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społe‑
czeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników 
krajowych i międzynarodowych.

Do zadań służb statystyki publicznej należy przede wszystkim:
• organizowanie i prowadzenie badań statystycznych (w tym spisów powszechnych) 

oraz ustalanie ich metodologii
• zbieranie, gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych, 
• udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podsta‑

wowych wielkości i wskaźników
• opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych 

kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja
• prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON) i podziału terytorialnego kraju (TERYT)
Służby statystyki publicznej w Polsce stanowią: Prezes Głównego Urzędu Statystyczne‑

go, dyrektorzy szesnastu urzędów statystycznych oraz jednostki organizacyjne im podległe. 
Szczegółowe informacje na temat działalności służb statystyki publicznej znaleźć można 

na stronie internetowej: http://www.stat.gov.pl/bip/
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1. Podstawy funkcjonowania polskiej statystyki publicznej 

1.1 działalność służb statystyki Publicznej na terenie 
województwa zachodnioPomorskiego

Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Do głównych zadań US w Szczecinie należy:
• zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, analizowanie oraz opracowywanie danych    

statystycznych
• zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na analizy statystyczne w regionie oraz w za‑

kresie specjalizacji Urzędu
• udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyska‑

nych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielko‑
ści i wskaźników

• popularyzacja wiedzy o statystyce 
• prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: 

 – REGON – podmiotów gospodarki narodowej
 – TERYT – podziału terytorialnego kraju

w części obejmującej obszar województwa zachodniopomorskiego,
• realizowanie specjalistycznych zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz 

statystyki publicznej jako całości, m.in.: 
 – przygotowanie zasad metodologicznych, prowadzenie badań i wykonywanie 

opracowań i analiz statystycznych w zakresie:
• statystyki nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego
• statystyki morskiej
• statystyki transportu wodnego śródlądowego
• statystyki transportu i łączności 

 – prowadzenie prac projektowo  ‑programistycznych w zakresie specjalizacji Urzędu 
 – uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w zakresie specjalizacji Urzędu 
 – prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych
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Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej

Urząd Statystyczny w Szczecinie zapewnia obsługę informacyjną użytkowników z terenu 
województwa zachodniopomorskiego odnośnie wszystkich dziedzin objętych badaniami sta‑
tystyki publicznej. 

Od 1 stycznia 2010 r. w strukturze Urzędu Statystycznego w Szczecinie działa Zachod‑
niopomorski Ośrodek Badań Regionalnych (ZOBR). Podstawowym celem funkcjonowania 
ZOBR jest realizowanie badań w zakresie tematów istotnych dla regionu, prowadzenie syste‑
matycznych analiz sytuacji społeczno  ‑gospodarczej województwa, koordynowanie działalno‑
ści informacyjnej Urzędu, w tym rozpowszechnianie, udostępnianie i popularyzacja informacji 
statystycznych (Informatorium), współdziałanie z mass mediami, a także prowadzenie spraw 
związanych z organizacją zleconych i wspólnych badań statystycznych.

Działalność Informatorium US w Szczecinie 
Odbiorcy z terenu województwa zachodniopomorskiego we wszelkich sprawach zwią‑

zanych z zapotrzebowaniem na dane statystyczne kontaktować mogą się z Informatorium 
Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Informatorium udostępniania telefonicznie, korespon‑
dencyjnie i na miejscu: 

• dane statystyczne z publikacji GUS i US 
• przyjmuje zamówienia na: 

 – niepublikowane dane statystyczne 
 – wykonanie opracowań i analiz

Urząd Statystyczny w Szczecinie
70‑530 Szczecin, ul. Matejki 22
tel. 91 459 77 00, fax 91 434 05 95
e‑mail: SekretariatUSszc@stat.gov.pl

Oddział US w Koszalinie
75‑412 Koszalin, ul. Monte Cassino 4
tel. 94 347 63 80, fax 94 345 04 16
e‑mail: D.Pawlikowska@stat.gov.pl

Oddział US w Stargardzie Szczecińskim
73‑110 Stargard Szczeciński
ul. Rynek Staromiejski 1
tel. 91 834 04 27, fax 91 834 62 73
e‑mail: B.Kiszel@stat.gov.pl
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1. Podstawy funkcjonowania polskiej statystyki publicznej

US w Szczecinie posiada bogatą bibliotekę publikacji statystycznych. Zbiory są na bie‑
żąco uzupełnianie o opracowania wydawane przez GUS oraz US. Z wydawnictw zgroma‑
dzonych w Informatorium może korzystać na miejscu każdy zainteresowany. Elektroniczny 
katalog tytułów będących w zbiorach bibliotecznych poszczególnych urzędów statystycznych 
znajduje się na stronie internetowej GUS: http://www.stat.gov.pl/biblioteka/

Informatorium US w Szczecinie: 
ul. Matejki 22, 70  ‑530 Szczecin, VIII piętro, pokój 727
tel.: 91 433 86 04, 91 459 75 00, fax: 91 434 05 95, 
e  ‑mail: SekretariatUSszc@stat.gov.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek: 7 00 – 18 00; wtorek – piątek: 7 00 – 15 00
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2. badania statystyczne 
Polskie regulacje prawne dają uprawnienia do prowadzenia badań statystycznych przez 

statystykę oficjalną obejmujących każdą dziedzinę życia społecznego i gospodarczego, 
przy założeniu, że jest możliwe zastosowanie metod statystycznej obserwacji zjawisk oraz 
z uwzględnieniem celowości, niezbędności i społecznej użyteczności przedsięwzięć badaw‑
czych. Badania statystyczne w świetle ustawy o statystyce publicznej obejmują zbieranie, 
gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyni‑
ków dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników. 

Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) – uchwalany corocznie 
przez Radę Ministrów, stanowi wykaz ustalający zakres przedmiotowy i podmiotowy badań 
statystycznych i związane z nimi obowiązki. Program badań jest najważniejszym oficjalnym 
dokumentem integrującym w skali ogólnopolskiej działalność badawczą statystyki publicznej. 

Podstawowe wyróżniki badań statystyki publicznej to: 
1. Zakres przedmiotowy. Badania statystyki publicznej obejmują zagadnienia społecz‑

ne, gospodarcze oraz związane ze stanem i ochroną środowiska naturalnego. 
2. Zakres podmiotowy. Badania statystyczne statystyki publicznej są prowadzone jako 

badania pełne (na przykład spisy powszechne obejmujące całą populację mieszkań‑
ców kraju), albo jako badania reprezentacyjne na wylosowanej lub dobranej celowo 
próbie. 

3. Źródła danych wykorzystywane w badaniach. Służby statystyczne zbierają dane 
korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł   – bezpośrednio od podmiotów gospo‑
darczych, osób fizycznych oraz administracyjnych systemów informacyjnych. 

4. Badania statystyczne statystyki publicznej są finansowane ze środków budżetu 
państwa. 

5. Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału 
dobrowolnego. W większości przypadków podmioty gospodarcze przekazują dane 
dotyczące swojej działalności na zasadzie obowiązku, natomiast informacje uzyski‑
wane od gospodarstw domowych (np. w ramach badań ankietowych) udzielane są 
dobrowolnie. 
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2. Badania statystyczne 

Źródło: Zasady i procedury postępowania z danymi statystycznymi, zarządzenie wewnętrzne nr 10 Prezesa GUS 
z dnia 21 czerwca 2001 r. 

Dane statystyczne przekazywane są przez wyznaczone podmioty na formularzach 
sprawozdawczych, kwestionariuszach i ankietach statystycznych, których wzory określa, 
w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów. 

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez statystykę publiczną badań uzy‑
skać można na stronie internetowej GUS:

• Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej:  
http://www.stat.gov.pl/bip/4768_PLK_HTML.htm

• wzory formularzy: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

• badania ankietowe prowadzone przez ankieterów statystycznych: 
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm

• Portal Sprawozdawczy: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm
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Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej

2.1 badania sPołeczne

Służby statystyki publicznej pozyskują informacje na temat zagadnień społecznych pro‑
wadząc badania ankietowe, wykorzystując do tego celu Portal Sprawozdawczy oraz zasoby 
zgromadzone w systemach administracyjnych. Badaniami o szczególnej randze są organizo‑
wane cyklicznie spisy powszechne ludności i mieszkań.

Badania ankietowe (realizowane przez ankieterów statystyki publicznej) prowadzone 
są w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju. Realizację badań w po‑
szczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane 
do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele lokalnej sieci ankieterów 
statystycznych. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi. Gospodarstwa domo‑
we/rolne dobierane są do badania w drodze losowania. Ze względu na częstotliwość przepro‑
wadzania badania wyróżnia się: 

1. Badania stałe – realizowane w sposób ciągły np. badanie aktywności ekonomicznej 
ludności, budżetów gospodarstw domowych.

2. Badania cykliczne – realizowane systematycznie np. badanie dotyczące kształcenia 
dorosłych, uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej.

3. Badania jednorazowe – realizowane w miarę potrzeb np. Europejskie badanie zdro‑
wia i integracji społecznej (ZIS).

Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach domowych zamieszczane są w publika‑
cjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne. Część z nich 
zasila także zasoby Banku Danych Lokalnych. 

Badania statystyczne dotyczące kwestii społecznych prowadzone są także za pośred‑
nictwem Portalu Sprawozdawczego (tzn. zobowiązane podmioty składają sprawozdania 
przez Internet) np. sprawozdania dotyczące działalności obiektów turystycznych, muzeów, 
bibliotek. Zasoby danych służb statystyki publicznej są zasilane również o administracyjne 
systemy informacyjne np. System Informacji Oświatowej. 

Spisy ludności i mieszkań są największymi przedsięwzięciami statystycznymi jakie po‑
dejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zgodnie z zaleceniami ONZ (przy‑
gotowanymi wspólnie z Unią Europejską) spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 
10 lat, na przełomie poszczególnych dekad. W powojennej historii Polski przeprowadzono 
8 spisów powszechnych (ostatni w 2011 r.). Realizacja Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011 pozwoliła uzyskać szczegółowe informacje o liczbie ludności, jej 
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno‑społecznej i zawodowej, a także 
o społeczno‑ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zaso‑
bach i warunkach mieszkaniowych, na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: 
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. W miarę opracowywania danych spisowych będą 
ukazywać się sukcesywnie tematyczne publikacje (ogólnokrajowe i regionalne) prezentujące 
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2. Badania statystyczne 

wyniki NSP. Docelowo korzystanie z informacji uzyskanych w spisie będzie możliwe za po‑
średnictwem Analitycznej Bazy Mikrodanych, która umożliwi opracowanie szerokiego spek‑
trum zestawień i analiz, zarówno w ujęciu tematycznym, jak i przestrzennym. Wszystkie 
opracowania z NSP 2011 będą dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych. 

2.2 zakres Przedmiotowy badań statystyki Publicznej

System statystyki publicznej obejmuje zagadnienia1: 
• społeczne (m.in. ludność i procesy demograficzne, rynek pracy i wynagrodzenia, 

ochrona zdrowia i opieka społeczna)
• gospodarcze (m.in. rachunki narodowe, budownictwo, handel, przemysł, transport 

i łączność)
• środowiska naturalnego
Szczegółowy wykaz badań prowadzonych w ramach PBSSP przedstawia się następująco2: 

GOSPODARKA SPOŁECZNA
• badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym
• fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki kościoła katolickiego, innych 

kościołów i związków wyznaniowych
• organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego
• kapitał ludzki
• partie polityczne
• podmioty nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, warsztaty terapii 

zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej
• potencjał kooperacyjny, zarządzanie oraz działania komunikacyjne wybranych orga‑

nizacji non profit

LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE
• urodzenia, dzietność
• małżeństwa, rozwody, separacje
• migracje wewnętrzne ludności
• migracje zagraniczne ludności
• cudzoziemcy w Polsce; legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty 

czasowe i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatel‑
stwa polskiego

• bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
• zgony, umieralność, trwanie życia

1 Podział na zagadnienia społeczne i gospodarcze nie jest jednoznaczny. Według niektórych koncepcji ochrona 
środowiska włączana jest do statystyki społecznej. 

2 Na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2011 i 2012. 
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• charakterystyka społeczno  ‑demograficzna i ekonomiczna ludności, gospodarstw 
domowych i rodzin

• prognozy demograficzne
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r.
• zasoby migracyjne
• Polacy i Polonia na świecie

WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE
• wyznania religijne w Polsce
• stowarzyszenia narodowościowe i etniczne
• statystyka obrządków kościoła katolickiego w Polsce

RYNEK PRACY
• badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
• pracujący w gospodarce narodowej
• zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej
• bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
• wolne miejsca pracy
• warunki pracy
• wypadki przy pracy
• strajki, spory zbiorowe
• czas pracy
• zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP
• instytucjonalna obsługa rynku pracy
• przejście z pracy na emeryturę
• osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy
• osoby niepełnosprawne na rynku pracy

WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
• wynagrodzenia w gospodarce narodowej
• struktura wynagrodzeń
• świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe
• koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia
• zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i obronie narodowej; 

obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych i powszechnych ubezpieczeniach 
zdrowotnych

• badanie kosztów pracy
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WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA
• budżety gospodarstw domowych
• kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)
• pomoc społeczna
• europejskie badanie warunków życia ludności (EU‑SILC)
• procesy inflacyjne a oszczędzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych
• badanie spójności społecznej
• beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
• zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia społecznego
• charakterystyka warunków życia rodzin w Polsce

MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
• gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
• obrót nieruchomościami
• infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 

gazu z sieci oraz energii elektrycznej
• odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach
• badanie cen nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski

EDUKACJA
• szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
• opieka nad dziećmi i młodzieżą
• szkoły wyższe i ich finanse
• zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba 

uczniów w szkołach
• wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa młodych Polaków
• kształcenie dorosłych

KULTURA
• obiekty i działalność instytucji kultury
• działalność w zakresie kinematografii
• środki komunikacji masowej
• działalność archiwalna
• masowe imprezy artystyczno‑rozrywkowe

ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA
• stan zdrowia ludności; monitoring zdrowia
• zachorowania i leczeni na wybrane choroby
• hospitalizacja
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• profilaktyka
• szczepienia ochronne
• kadra medyczna ochrony zdrowia
• infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
• żłobki i kluby dziecięce
• apteki
• działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia
• Narodowy Rachunek Zdrowia
• działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych
• Europejskie Badanie Zdrowia i Integracji Społecznej

TURYSTYKA I SPORT
• sport
• baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie
• turystyka zagraniczna
• aktywność turystyczna Polaków
• ruch graniczny
• uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej
• działalność wybranych organizacji powiązanych z turystyką

NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
• działalność badawcza i rozwojowa (B+R)
• zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)
• wskaźniki społeczeństwa informacyjnego 

Oprócz zagadnień społecznych, gospodarczych oraz związanych ze stanem i ochroną 
środowiska naturalnego w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej ujęta jest 
tematyka organizacji państwa i samorządu terytorialnego, a także obrony narodowej, bezpie‑
czeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości. 
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3. udostęPnianie wyników badań 
Statystyka publiczna zapewnia:
• równoprawny
• równorzędny
• równoczesny

dostęp do wynikowych informacji statystycznych, a w szczególności do podstawowych 
wielkości i wskaźników. Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie 
z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej 
i są powszechnie dostępne. 

Istotną z punktu widzenia pozyskiwania jak i udostępniania informacji rolę odgrywa tajem‑
nica statystyczna. Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej 
dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz 
do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzo‑
nych przez te służby. Nie mogą być publikowane ani udostępnianie dane zagregowane, jeśli 
istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkret‑
nych osób lub podmiotów gospodarczych. 

Zakres, formę i termin powszechnej dostępności wynikowych informacji statystycznych 
określa Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok. Wszystkie inne 
agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w programie – mogą być wy‑
konywane (przy zachowaniu zasad udostępniania danych) na zamówienie (za odpłatnością).

Zgromadzone dane statystyczne są upowszechniane i udostępniane przez statystykę 
publiczną poprzez:

• stronę internetową (GUS i urzędów statystycznych)
• wydawnictwa statystyczne, opracowania sygnalne (GUS i urzędów statystycznych)
• komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS
• komunikaty prasowe
• informacje udzielane użytkownikom w GUS i w urzędach statystycznych   – bezpo‑

średnio, telefonicznie lub korespondencyjnie (Informatoria)
• zbiory na nośnikach elektronicznych (dane niepublikowane)



18

Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej

3.1 system informacyjny statystyki Publicznej 

Działalność wydawnicza służb statystyki publicznej 
W ciągu roku Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne wydają przeszło 300 

tytułów publikacji statystycznych, które są opracowywane m.in. w następujących seriach 
wydawniczych:

• roczniki statystyczne
• studia i analizy statystyczne
• informacje i opracowania statystyczne
• biuletyny i czasopisma statystyczne
Wykaz tytułów, które mają ukazać się w danym roku ujęty jest w Planach wydawniczych 

GUS i US. Zdecydowana większość publikacji (w pełnej wersji) dostępna jest nieodpłatnie na 
stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. 

Portal internetowy statystyki publicznej (www.stat.gov.pl)
Portal internetowy statystyki publicznej pełni następujące funkcje:
• stanowi wiodące medium udostępniania danych statystyki publicznej (banki i bazy 

danych, publikacje i opracowania) 
• dostarcza informacji o podstawach działalności statystyki publicznej (m.in. Biuletyn 

Informacji Publicznej)
• jest głównym narzędziem zbierania danych statystycznych od podmiotów gospodarczych 

– Portal Sprawozdawczy 
Na stronach internetowych statystyki publicznej (GUS i US) dostępne są następujące 

bazy i banki danych zawierające dane statystyczne odnoszące się do zagadnień społecznych: 
• Bank Danych Lokalnych 
• Baza Demografia 

Informatoria 
W Głównym Urzędzie Statystycznym oraz każdym z wojewódzkich urzędów staty‑

stycznych funkcjonuje wyspecjalizowana komórka organizacyjna zapewniająca wszystkim 
użytkownikom dostęp do zbiorów informacyjnych statystyki publicznej – Informatorium. 
Informatoria prowadzą bezpośrednią, telefoniczną i pisemną obsługę wszystkich grup użyt‑
kowników danych statystycznych. 
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3.2 Źródła informacji dotyczących zagadnień sPołecznych 
(zasoby internetowe) 
Bank Danych Lokalnych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem 
informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisują‑
cym jednostki różnych szczebli podziału terytorialnego: kraj, województwa, powiaty, gminy, 
miejscowości statystyczne oraz regiony i podregiony (według klasyfikacji NTS), obszary 
funkcjonalne, a także obszary delimitowane. Bank umożliwia prowadzenie wielowymiaro‑
wych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych. W BDL gromadzone są dane 
w ujęciu miesięcznym i kwartalnym od 2005 r. oraz rocznym   – najstarsze dane od 1995 r. 
Osoby korzystające z Banku mogą samodzielnie wygenerować informacje z danej dziedziny 
w wieloletnim szeregu czasowym (w formie tabelarycznej lub wykresów), a także komplek‑
sowy opis wybranej jednostki terytorialnej. Dostępne są również gotowe moduły tj. „Portret 
Terytorium” (lata 2002‑2010), „Hermin” (lata 1995  ‑2010)3 oraz „Vademecum Samorządow‑
ca”. Bank Danych Lokalnych jest udostępniany nieodpłatnie, wszystkim zainteresowanym 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz poszczególnych urzędów 
statystycznych. 

Poziomy agregacji i prezentacji danych statystycznych w BDL:
• Poziom Lokalny

 – Miejscowość statystyczna 
 – Dzielnica (dla m. st. Warszawa) i delegatura (Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław) 
 – Gmina – według rodzaju: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko  ‑wiejska 

razem, z tego część miejska gminy i część wiejska gminy 
 – Powiat, miasto na prawach powiatu

• Poziom Regionalny 
 – Podregion
 – Województwo
 – Region

• Polska

3 Model HERMIN umożliwia ewaluację wpływu funduszy pomocowych Unii Europejskiej na procesy gospodar‑
cze. Jest on stosowany do oceny efektu makroekonomicznego wykorzystania tych środków w wielu krajach, 
zarówno członkowskich, jak i kandydujących do UE.
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Bank Danych Lokalnych (BDL) – www.stat.gov.pl/bdl

Zawartość BDL wzbogacona jest o słowniki i metadane obejmujące m.in. listę cech, wy‑
kaz jednostek terytorialnych kraju wraz z historią zmian, słownik pojęć statystycznych, opis 
zasad agregacji danych, jednostki miary oraz atrybuty zmiennych. Użytkownikom Banku ofe‑
rowany jest także „Przewodnik”, który zawiera szczegółowy instruktaż dotyczący sposobów 
korzystania z zasobów BDL. 
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Baza Demografia
Baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji 

statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Baza stanowi zintegro‑
wane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego 
oraz migracji. Baza umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących 
zmian w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Infor‑
macje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane. 

Demografia –  http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/

Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) 
SVS jest to komplet aktualnych materiałów informacyjnych, przygotowanych w atrakcyjnej 

szacie graficznej, o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miejscowościach, gminach, 
powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach. Bezpośrednim celem SVS jest 
dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów podstawowych in‑
formacji odpowiadających tematycznie zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych 
samorządu terytorialnego. Materiały te pozwalają na szybką diagnozę sytuacji społecznej, 
gospodarczej i środowiskowej w regionach. SVS zawiera informacje z zakresu finansów 
publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego 
i gospodarki przestrzennej. 
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Statystyczne Vademecum Samorządowca – http://www.stat.gov.pl/gus/11191_PLK_
HTML.htm

Publikacje i opracowania statystyczne
Na stronach internetowych GUS oraz US zamieszczane są publikacje i opracowania 

prezentujące wyniki badań prowadzonych przez statystykę publiczną. Publikacje wydawane 
przez GUS można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl w kategorii: TEMATY, gdzie opraco‑
wania pogrupowane są tematycznie oraz poprzez opcję Publikacje A  ‑Z prezentującą tytuły 
wydawnictw według kolejności alfabetycznej. Zasoby na bieżąco zasilane są o najnowsze 
wydawnictwa oraz zawierają edycje publikacji z lat poprzednich.
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Publikacje i opracowania → www.stat.gov.pl → kategoria: TEMATY → kategoria Publika‑
cje A  ‑Z 

Poszczególne urzędy statystyczne prezentują własne wydawnictwa (głównie dotyczące 
województwa, na terenie którego mają siedzibę) na swoich stronach internetowych. Urząd 
Statystyczny w Szczecinie zamieszcza wszystkie wydane zgodnie z Planem wydawniczym 
opracowania na stronie www.stat.gov.pl/szczec w kategorii STATYSTYKA WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 

Publikacje i opracowania – www.stat.gov.pl/szczec → kategoria Statystyka woj. 
zachodniopomorskiego: 

• Komunikaty i biuletyny
• Opracowania sygnalne
• Publikacje
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• Podstawowe dane 
• Archiwum 

Publikacje statystyki publicznej można pobierać ze strony internetowej nieodpłatnie. 
Natomiast zakupu publikacji (w formie papierowej lub na CD) dokonać można osobiście lub 
składając pisemne zamówienie: 

• publikacje GUS (ogólnopolskie)
Zakład Wydawnictw Statystycznych 
00  ‑925 Warszawa, al. Niepodległości 208, Dział Sprzedaży – blok B pok. 114, 
tel.: 22 608 32 10, 22 608 38 10 fax: 22 608 38 67 
e  ‑mail: ZWS  ‑sprzedaz@stat.gov.pl 

• publikacje US w Szczecinie (dla województwa zachodniopomorskiego i wybrane GUS) 
Urząd Statystyczny w Szczecinie 
70  ‑530 Szczecin, ul. Matejki 22, parter, pokój 56
tel.: 91 459 75 90, fax: 91 434 05 95, 
e  ‑mail: SekretariatUSszc@stat.gov.pl
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Wykaz publikacji służb statystyki publicznej zawierających wyniki badań dotyczących 
zagadnień społecznych:

Publikacje ogólnopolskie4 
GOSPODARKA SPOŁECZNA

• Charakterystyka wybranych organizacji sektora non‑profit w Polsce – 2011 r. – ko‑
operacja, zarządzanie, komunikacja

• Kapitał ludzki w Polsce
• Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, 

samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r.
• Wolontariat formalny i nieformalny w 2011 r.

LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE
• Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI
• Rocznik Demograficzny
• Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym
• Trwanie życia

WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE
• Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce w latach 

2011‑2012

RYNEK PRACY
• Aktywność ekonomiczna ludności Polski
• Bezrobocie rejestrowane w Polsce
• Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy
• Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy
• Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności
• Kwartalna informacja o rynku pracy
• Miesięczne informacje o bezrobociu rejestrowanym w Polsce
• Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
• Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy
• Popyt na pracę
• Pracujący w gospodarce narodowej

4 Opracowano na podstawie PBSSP za 2011 i 2012 r. Wykaz nie obejmuje m.in. publikacji urzędów statystycz‑
nych dot. poszczególnych województw i zawiera tytuły publikacji, które są planowane do wydania w roku 2012 
i 2013. 
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• Przejście z pracy na emeryturę
• Rynek pracy w Polsce
• Warunki pracy
• Wypadki przy pracy
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej

WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
• Emerytury i renty
• Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r.
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale
• Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2012 r.
• Warunki życia ludności w 2012 r.
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej

WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA
• Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
• Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2012 r.
• Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2012 r.
• Budżety gospodarstw domowych
• Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU‑SILC)
• Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce
• Pomoc społeczna – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia
• Sytuacja społeczno‑ekonomiczna gospodarstw domowych zamieszkujących miasta 

i wieś na przestrzeni lat 2000  ‑2010
• Ubóstwo w Polsce w 2011 r. – wyniki wstępne
• Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS
• Warunki życia rodzin w Polsce

MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
• Gospodarka mieszkaniowa
• Infrastruktura komunalna
• Obrót nieruchomościami

EDUKACJA
• Kształcenie dorosłych
• Oświata i wychowanie
• Szkoły wyższe i ich finanse
• Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa młodych Polaków
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KULTURA
• Działalność instytucji kultury w Polsce w 2012 r.
• Kultura
• Wydatki na kulturę w 2012 r.

ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA
• Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia
• Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r.
• Sytuacja zdrowotna ludności Polski
• Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r.

TURYSTYKA I SPORT
• Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży
• Charakterystyka przyjazdów do Polski
• Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków
• Podróże Polaków
• Przyjazdy do Polski w 2011 r.
• Turystyka
• Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.
• Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych
• Wydatki cudzoziemców w Polsce
• Wydatki Polaków za granicą
• Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski

NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
• Nauka i technika
• Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych

Oprócz publikacji tematycznych, w cyklu kilkuletnim, rocznym, kwartalnym i miesięcznym 
ukazują się wydawnictwa zbiorcze tj. roczniki: RP i województw, roczniki branżowe, komuni‑
katy o sytuacji społeczno  ‑gospodarczej kraju i województw oraz biuletyn statystyczny. 
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Opracowania Urzędu Statystycznego 
w Szczecinie5 
LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE
Publikacje:

• Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim
• Przemiany demograficzne w województwie zachodniopomorskim
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – Ludność w województwie 

zachodniopomorskim. Stan i struktura demograficzno  ‑społeczna
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – Migracje wewnętrzne i za‑

graniczne ludności województwa zachodniopomorskiego 
Opracowania sygnalne:

• Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim

RYNEK PRACY
Publikacje:

• Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim
• Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – Aktywność ekonomiczna 

ludności w województwie zachodniopomorskim 
Opracowania sygnalne:

• Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim
• Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim

WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Publikacje:

• Wynagrodzenia i ich struktura w województwie zachodniopomorskim

WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA
Publikacje:

• Warunki życia ludności w województwie zachodniopomorskim
Opracowania sygnalne:

• Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie zachodniopomorskim 

5 Wykaz zawiera tytuły publikacji wydanych w latach ubiegłych (dostępnych na stronie internetowej US) oraz 
opracowań planowanych do wydania na 2012 r. Wymienione publikacje ukazują się z różną częstotliwością. 
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MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Publikacje:

• Gospodarka mieszkaniowa w województwie zachodniopomorskim
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – Zamieszkane budynki 

w województwie zachodniopomorskim 
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – Mieszkania w województwie 

zachodniopomorskim 
Opracowania sygnalne:

• Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim

EDUKACJA
Publikacje:

• Oświata i wychowanie w województwie zachodniopomorskim

KULTURA
Folder:

• Kultura w województwie zachodniopomorskim

ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA
Publikacje:

• Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej w województwie 
zachodniopomorskim 

Opracowania sygnalne:
• Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie zachodniopomorskim 

TURYSTYKA I SPORT
Publikacje:

• Turystyka w województwie zachodniopomorskim
Opracowania sygnalne:

• Turystyka w województwie zachodniopomorskim

NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Publikacje:

• Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim
Opracowania sygnalne:

• Nauka, technika i innowacyjność w województwie zachodniopomorskim
• Społeczeństwo informacyjne w województwie zachodniopomorskim
• Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim
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OPRACOWANIA ZBIORCZE:
• Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego
• Województwo Zachodniopomorskie – Podregiony, Powiaty, Gminy
• Osoby niepełnosprawne w województwie zachodniopomorskim 
• Dzieci i młodzież w województwie zachodniopomorskim 
• Województwo zachodniopomorskie w liczbach – folder
• Statystyczne Vademecum Samorządowca
• Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego
• Komunikat o sytuacji społeczno  ‑gospodarczej województwa zachodniopomorskiego
• Raport o sytuacji społeczno  ‑gospodarczej województwa zachodniopomorskiego
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – Raport z wyników w woje‑

wództwie zachodniopomorskim 
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Publikacje z wynikami Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

• Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (ogólnopolskie): 
 – NSP 2011. Raport z wyników
 – Ludność, stan i struktura demograficzno  ‑społeczna
 – Migracja zagraniczna ludności
 – Aktywność ekonomiczna ludności Polski
 – Zamieszkane budynki
 – Mieszkania

• Publikacje Urzędu Statystycznego w Szczecinie (dot. województwa 
za cho dniopomorskiego):

 – NSP 2011. Raport z wyników w województwie zachodniopomorskim
 – Ludność w województwie zachodniopomorskim. Stan i struktura 

demograficzno  ‑społeczna
 – Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim
 – Zamieszkane budynki w województwie zachodniopomorskim
 – Mieszkania w województwie zachodniopomorskim
 – Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności województwa 

zachodniopomorskiego



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34
70‑540 Szczecin

Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22

70‑530 Szczecin

Urząd Statystyczny w Szczecinie



Publikacja  współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obserwatorium Integracji Społecznej – działanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


