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Prezesa GUS z 10 
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zmieniającym 
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USPRAWNIENIE  I  ZINTENSYFIKOWANIE 

WSPÓŁPRACY  MIĘDZY 

URZĘDAMI  STATYSTYCZNYMI  

A JEDNOSTKAMI  SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO  

W  REGIONIE

CEL NADRZĘDNY DZIAŁAŃ:



POTRZEBA ROZWOJU WPÓŁPRACY Z PERSPEKTYWY JSP

wynika z:

o możliwości pozyskania informacji nt. potrzeb informacyjnych

jednostek kluczowych dla rozwoju kraju, regionu lub innych

obszarów (na podstawie których tworzymy PBSSP, plany

wydawnicze oraz materiały „ad hoc” np. infografiki, krótkie

opracowania lub analizy, notatki informacyjne),

o konieczności promocji zasobów informacyjnych oraz

potencjału statystyki publicznej, umożliwiających

dostarczenie rzetelnej, wiarygodnej, spójnej metodologicznie

i porównywalnej informacji wspierającej procesy decyzyjne

zachodzące w JST,

o potrzeby wsparcia przez JST realizacji zadań nałożonych na

JSP (np. wsparcie w społeczeństwie realizacji badań

ankietowych),



POTRZEBA ROZWOJU WPÓŁPRACY Z PERSPEKTYWY JSP

wynika z:

o dostosowania oferty edukacyjnej JSP skierowanej do

administracji publicznej do potrzeb JST,

o możliwości uwzględnienia również potrzeb JST w

przygotowywanych przez JSP opracowaniach, analizach lub

innych materiałach poprzez ich wspólne opracowywanie,

szczególnie na etapie koncepcji,

o chęci rozwoju JSP poprzez podejmowanie nowych zadań

wynikających z potrzeb JST,

o chęci wspólnego działania na rzecz promocji kraju, regionu

i budowania ich tożsamości.



sygnalizowania 
niekorzystnych 

zjawisk i tendencji 
w zakresie rozwoju 

społeczno-
gospodarczego

monitorowania zmian 
związanych z 

realizacją 
określonych strategii 

i wdrażaniem 
programów

tworzenia strategii 
i programów 
rozwojowych

opracowywania 
diagnoz społeczno-

gospodarczych

POTRZEBA ROZWOJU WPÓŁPRACY Z PERSPEKTYWY JST

zapotrzebowanie 

na informację służącą do:



POTRZEBA ROZWOJU WPÓŁPRACY Z PERSPEKTYWY JST

wynika z:

o możliwości dostarczenia przez statystykę publiczną informacji

o wysokiej jakości, porównywalnych zarówno w czasie, jak

i przestrzeni,

o posiadania przez pracowników statystyki publicznej (JSP)

wiedzy nt. zasobów informacyjnych statystyki publicznej (i nie

tylko) (konsultacje, doradztwo),

o posiadania przez JSP wiedzy nt. doboru oraz metodologii

konstruowania wynikowych informacji statystycznych

(konsultacje, doradztwo),

o umiejętności i doświadczenia JSP w tworzeniu prostych

i zaawansowanych opracowań lub analiz,

o prowadzenia przez JSP edukacji statystycznej z obszarów

wymienionych powyżej,

o możliwości prowadzenia przez JSP analiz i badań

na zamówienie.



DOŚWIADCZENIA Z WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO



o bieżące zaspokajanie potrzeb informacyjnych w przypadku
posiadania poszukiwanych danych,

o identyfikacja i wskazywanie alternatywnych zasobów danych
w przypadku braku informacji w zasobach statystyki
publicznej np. RIO, urzędy miast,

o udzielanie wysokiej jakości wsparcia metodologicznego np.
analiza informacji pod kątem porównywalności, dobór
wskaźników, wskazywanie źródeł,

o analizowanie i opiniowanie strategii, planów rozwoju
i programów działania JST wszystkich szczebli,

o udzielanie pomocy w korzystaniu z narzędzi statystycznych
np. STRTATEG czy BDL podczas realizacji bieżących zadań,

o przekazywanie bieżących informacji o produktach JSP
wysyłanych według spersonalizowanych rozdzielników,
których sporządzenie poprzedza wnikliwa analiza
zapotrzebowania JST (ankiety, informacje z mediów, spotkań
bezpośrednich),
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o przygotowywanie przez US Bydgoszcz lub udział w przygo-

towywaniu opracowań w odpowiedzi na zapotrzebowanie JST:

o „Statystyczne Vademecum Samorządowca” - opracowanie

ogólnopolskie (we współpracy z Departamentem Badań

Regionalnych GUS),

o „Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim

w …r. Sytuacja społeczno-gospodarcza na progu okresu

programowania 2007 - 2013”, opracowanie regionalne,

o „Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne, Prognozy rozwoju

województwa kujawsko-pomorskiego 2030+” – opracowanie

regionalne (z inicjatywy i we współpracy z Urzędem

Marszałkowskim, Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania

Przestrzennego i Regionalnego),

o „Gminy Powiatu…” - opracowania regionalne,

o tematycznych opracowań sygnalnych – obecnie prawie 80%

jest dedykowanych aktualnym potrzebom JST,
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o organizowanie i aktywny udział w konferencjach, seminariach 

i forach dot. tematyki interesującej samorządy terytorialne np. 

z okazji 25–lecia samorządności:
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o prezentowanie na spotkaniach JST wprowadzających
materiałów tematycznych,

o prowadzenie szkoleń w formie wykładów i warsztatów
w zakresie będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie JST, tj.
dot. szeroko pojętej statystyki publicznej oraz prowadzenia
analiz statystycznych,

o utworzenie zespołów edukacyjno-informacyjnych (osób
z przygotowaniem pedagogicznym) we wszystkich
lokalizacjach Urzędu (siedzibie oraz każdym z oddziałów)
m.in. w celu zwiększenia dostępności informacji oraz
dostępności i mobilności szkoleń,

o opracowanie ogólnopolskich wytycznych dotyczących działań
JSP w zakresie „Edukacji statystycznej skierowanej
do administracji publicznej” wraz z „Ofertą edukacji
statystycznej skierowaną do administracji publicznej”;
uwzględniających potrzeby JST; w obecnej chwili kończymy
przygotowywanie materiałów szkoleniowych w ramach 25
modułów tematycznych,
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o budowanie tożsamości regionalnej poprzez:

o lekcje dla dzieci szkół podstawowych „Mój Region - Moja

Mała Ojczyzna”, na których dzieci zapoznawane są

z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi

miejsca zamieszkania,

o konkurs dla szkół gimnazjalnych „Statystyka, Mój Region

i Ja” o charakterze prac analitycznych,

o konkursy tematyczne dot. statystyki regionu w trakcie

wydarzeń plenerowych np. dożynek wojewódzkich, święta

miasta,
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o wspomaganie działalności samorządów terytorialnych (ROT,

organów doradczych, sejmiku, zarządów konwentów JST)

poprzez uczestniczenie w spotkaniach jako konsultant

merytoryczny lub ekspert, m.in. w:

o Kujawsko-Pomorskiej Radzie Innowacji wspierającej

aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (2010 r.),

o Regionalnym Forum Innowacji (jako sygnatariusz)

mającego na celu m.in. aktualizację Regionalną Strategię

Innowacji oraz wspieranie i systematyczne promowanie

idei innowacyjności (2012 r.),

o zespołach społeczno-eksperckich powołanych w celu

wypracowania wniosków do Strategii Rozwoju

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (2013 r.),
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o Grupie Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 mającej na celu

poprawę jakości projektowania i wdrażania programów, jak również ich

analizę pod kątem skuteczności, efektywności i wpływu (2015 r.)

o Społeczno-Gospodarczej Radzie ds. Modernizacji Regionu powołanej

zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+”, pełniącej

jednocześnie funkcję Regionalnego Forum Terytorialnego

w województwie (2015 r.), której celem jest m.in.:

• proponowanie i opiniowanie przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji

strategii rozwoju województwa,

• ocena efektów realizacji polityki regionalnej i rekomendacja zmian,

• dostarczanie informacji dotyczących trendów i prognoz rozwojowych.

W ramach 34-osobowej Rady tworzone będą zespoły społeczno-

eksperckie ds. rozwoju społecznego i gospodarczego.

Przewodniczącym Rady, zgodnie z propozycją Marszałka Województwa,

została dyrektor Urzędu Statystycznego – Wioletta Zwara
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Założenia systemu realizacji ustaleń Strategii 



o udział US Bydgoszcz w realizowaniu projektów wspomagających

procesy decyzyjne oraz dedykowane JST:

o Fundusz Wsparcia – opracowanie instrumentu finansowego

wspierania rozwoju oraz kreowania polityk lokalnych

(inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, udział US – wsparcie

informacyjne i metodologiczne),

o eReSMAT – opracowanie koncepcji systemu informacyjnego

mającego na celu wspomaganie zarządzania strategicznego

JST (inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, udział – wsparcie

informacyjne),

o „Delimitacja obszarów funkcjonalnych w województwie

kujawsko-pomorskim” – wyznaczający kilka szczebli

miejskich obszarów funkcjonalnych, w oparciu o

metodologię MRR określoną w „Kryteriach delimitacji

miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków

wojewódzkich”,
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o przygotowywanie przez US Bydgoszcz lub udział

w przygotowywaniu artykułów inspirowanych potrzebami JST:

o ”Informacja statystyczna jako narzędzie wspomagające kształtowanie

procesów metropolizacyjnych”, Wiesława Gierańczyk, w: „Innowacyjność”,

o „Statystyczny obraz bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na tle

wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce według typologii OECD”,

Wiesława Gierańczyk, Marta Kobyłecka, Agata Kordowska, w: Acta

Universitatis Nicolai Copernici,

o „Zasoby informacyjne statystyki publicznej – istotne wsparcie dla rozwoju

i podnoszenia konkurencyjności regionu”, Wioletta Zwara, w: Marketing

i rynek,

o „Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w województwach”,

Dominik Śliwicki, w: Wiadomości Statystyczne,

o „Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych

w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012”, Wiesława

Gierańczyk, Agata Kordowska, w: Marketing i rynek,

o „Dojazdy do pracy na terenach wiejskich na przykładzie województwa

kujawsko-pomorskiego”, Wiesława Gierańczyk, w: XXXI Seminarium

Geografii Wsi,
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o udział w realizacji projektów wspomagających procesy

decyzyjne JST oraz poszerzających zasoby informacyjne JSP

inspirowane potrzebami JST:

o „Dostępność komunikacyjna wybranych ośrodków miejskich

w korelacji z analizą rozmieszczenia podmiotów gospodarczych” –

realizowany w ramach grantu Eurostatu dot. łączenia danych

statystycznych z informacją geoprzestrzenną, w realizacji,

o „Dojazdy do pracy w województwie …w 2011 r.” – ogólnopolski

projekt analityczny GUS, w realizacji,

o "Budowa hurtowni danych oraz analiza internetowych ofert pracy

w Polsce z wykorzystaniem technologii Big Data” – projekt

realizowany w ramach zajęć „Programowanie zespołowe”

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK,

o inicjowanie współpracy z regionalnym środowiskiem naukowym

w zakresie rozwoju bazy wskaźników statystycznych stanowiących

podstawę procesu ewaluacji projektów regionalnych o charakterze

strategicznym.
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o konsekwentne zgłaszanie potrzeb informacyjnych m.in.
w ramach PBSSP,

o uczestniczenie w grupach roboczych mających na celu
opracowanie lub aktualizację dokumentów lub materiałów
wspierających działania JSP, np. Zespół Konsultacyjny
opiniujący wytyczne „Edukacja statystyczna skierowana do
administracji publicznej”, konsultacje merytoryczne
opracowań statystycznych m.in. SVS,

o udział w konferencjach oraz seminariach organizowanych
przez JSP o charakterze regionalnym i lokalnym, jako
współorganizator, patron, jednostka współfinansująca oraz
jako prelegent lub ekspert,

o podejmowanie wspólnych działań o charakterze
publikacyjnym i analitycznym, np. „Atlas statystyczny
województwa kujawsko-pomorskiego”, „Przewodnik
inwestora”, „Województwo kujawsko-pomorskie i region
Nord-Pas-de-Calais. Regionalny kontekst rozwoju w oparciu
o wskaźniki lizbońskie”,
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o zapraszanie lub informowanie o wydarzeniach o charakterze

regionalnym umożliwiając tym samym włączenie się JSP

w prace JST, np. Konwent Marszałków, gdzie:

o Pan prof. Janusz Witkowski, prezes GUS, zaprezentował

w ramach głównych obrad referat „Rola statystyki

publicznej w zarządzaniu regionem z uwzględnieniem

systemu monitorowania rozwoju „STRATEG”,

o zorganizowany został specjalny kilkugodzinny panel

statystyczny pt.: „Rola statystyki publicznej

w zarządzaniu regionem”,

o zapraszanie JSP do uczestniczenia w organizowanych przez

JST szkoleniach z zakresu funduszy unijnych,

o pomoc w organizacji mniej formalnych spotkań – osobiste

i bezpłatne zaangażowanie się wójta gminy Cekcyn w

organizowanym przez US Rajdzie Statystyków w 2012 r.
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o prowadzenie wspólnych badań mających na celu uzyskanie rzetelnej i

wysokiej jakości informacji oraz opracowanie wskaźników istotnych z

punktu widzenia zagadnień strategicznych – możliwość skorzystania

z dobrych praktyk partnerów zagranicznych oraz regionalnych

partnerów naukowych,

o przygotowywanie analiz lub opracowań obejmujących obszary

tematyczne ważne z punktu widzenia potrzeb regionalnych,

o synergia działań na rzecz promocji kraju, regionu i budowania

ich tożsamości od imprez plenerowych do działalności edukacyjnej,

o prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych mających na celu

promocję rzetelnych i wysokiej jakości informacji wspierających

procesy decyzyjne oraz ich produkcji,

o wspieranie (metodologiczne, informacyjne i organizacyjne – JSP;

metodologiczne, informacyjne, organizacyjne i finansowe – JST)

inicjatyw samorządowych, społecznych i gospodarczych działających

na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego,

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WSPÓŁPRACY



Partnerstwo regionalnych samorządów i regionalnych jednostek
statystyki publicznej we Francji;

(Regionalna Rada Nord-Pas-de-Calais i Regionalny Zarząd
Narodowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych Nord
Pas de Calais)

o cel – zaspokojenie regionalnych potrzeb informacyjnych
obejmujących wyniki na niższych poziomach agregacji,

o projekty badawcze i analityczne ustalane w rocznym odrębnym
programie badań,

o zakładające równoprawne zaangażowanie stron w realizację
projektów,

o projekty realizowane są wówczas jako umowa
o współpracy (wspólnota interesów) a nie zamówienie
publiczne,

„wspólnota interesów, nie umieszcza partnerów w pozycji
instytucji zamawiającej, która przekazuje polecenia do
wykonawcy, ale na zasadzie partnerstwa pomiędzy różnymi
agencjami, które mają wspólny interes w pracy”

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WSPÓŁPRACY - PRZYKŁAD



Studium na temat równości płci na rynku pracy w Nord-Pas-de-

Calais na zasadzie partnerstwa pomiędzy:

o Regionalną Radą Nord-Pas-de-Calais,

o Regionalną Grupą Informacji i Szkoleń dla Kobiet z Nord-Pas-de-Calais

(CORIF),

o Regionalnymi Przedsiębiorcami Zarządzającymi Kierunkami Konkurencji,

Konsumentów, Pracy i Zatrudnienia Nord-Pas-de-Calais (Direccte),

o Regionalnymi Przedstawicielami Praw Kobiet i Równości Ludności Nord-

Pas-de-Calais (DRDFE),

o Rektorem Akademii w Lille,

o Regionalnym Stowarzyszeniem na rzecz poprawy warunków pracy

w Nord-Pas-de-Calais (Aract),

o Regionalnym Zarządem Narodowego Instytutu Statystyki i Badań

Ekonomicznych Nord-Pas-de-Calais (INSEE).

Sygnatariusze Studium zapewniają pilotaż badań, INSEE 

zapewnia jego realizację. 
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CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ROZWÓJ WSPÓŁPRACY

o uwarunkowania prawne ułatwiające współpracę przy

realizacji wspólnych analiz lub badań,

o środki finansowe pozwalające na sfinansowanie lub

współfinansowanie projektów o charakterze

strategicznym,

o organizacja umożliwiająca większe zaangażowanie we

współpracę międzyinstytucjonalną,

o działania promocyjne i integracyjne zmieniające

nastawienie partnerów zewnętrznych oraz

zachęcające ich do włączenia się we wspólne projekty.



ZAKŁADANY EFEKT KOŃCOWY 

ZBUDOWANIE  TRWAŁYCH  RELACJI 

POMIĘDZY  STATYSTYKĄ  PUBLICZNĄ 

A  SAMORZĄDAMI  TERYTORIANYMI

W REGIONIE

ORAZ

DECYZJE  WŁADZ  OPARTE 

O  RZETELNĄ  OCENĘ 

SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ



DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ


