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Nowe produkty  
w ofercie informacyjnej statystyki publicznej 

wsparciem dla jednostek samorządu 
terytorialnego

Konrad Cuch
Główny Urząd Statystyczny

„Statystyka publiczna partnerem samorządu terytorialnego”
Konferencja z okazji Światowego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządności w Polsce
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Trochę wspomnień …….. 
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Rejestr REGON
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Rejestr TERYT
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Sprawozdawczość
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Dostęp do informacji
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Projekty rozwojowe
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Projekty rozwojowe
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Cele projektów: budowa e-statystyki tj. zwiększenie dostępności statystyki 
poprzez budowę platform i usług elektronicznych 

System Informacyjny Statystyki Publicznej
Okres realizacji: lata 2009–2013

System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 
Okres realizacji: lata 2013–2015

Projekt SISP i SISP-2 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 7. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
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Cele projektów: budowa e-statystyki tj. zwiększenie dostępności statystyki 
poprzez budowę platform i usług elektronicznych 

Portal Geostatystyczny – Faza II
Okres realizacji: 2015

System Monitorowania Rozwoju STRATEG
Okres realizacji: 2012–2015

Projekt Portal Geostatystyczny współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 7. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Portal  STRATEG współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.



Projekty rozwojowe                                                  
– założenia strategiczne
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• Relacje: partycypacja

• Zaufanie społeczne: wiarygodność i ochrona danych

• Transparentność: pełna

• Komunikacja: dwukierunkowa

• Działanie: dostarczanie e-usług publicznych

• Cel: zaspokajanie potrzeb

Statystyka dla rozwoju



Obszary prac rozwojowych
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E-rejestry

• Pełna integracja z innymi rejestrami urzędowymi

• Zintegrowany wniosek

• Automatyczne powiadomienie o nadaniu numeru REGON

• Dostęp do danych za pośrednictwem nowych, 
rozbudowanych przeglądarek

• Dostęp do danych za pośrednictwem usług sieciowych 
(API)

– systemy administracji publicznej

– systemy komercyjne
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E-sprawozdawczość

• Portal Sprawozdawczy

• Zarządzanie procesem realizacji obowiązków 
sprawozdawczych

• Multi-kanałowość realizacji obowiązków 
sprawozdawczych

• Formularz elektroniczny – oszczędność czasu

• TransGUS – przekazywanie danych z systemów 
informacyjnych

• Integracja z systemem informatycznym GUS
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E-sprawozdawczość: 
kanały gromadzenia danych
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wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny

wspomagany komputerowo wywiad przy 
użyciu urządzeń mobilnych 

wspomagany komputerowo wywiad przy 
pomocy strony WWW



E-sprawozdawczość: 
Formularze elektroniczne
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Ułatwienie procesu realizacji obowiązków 
sprawozdawczych:

• personalizacja

• modułowość

• system pytań „skierowujących”

• system pytań „filtrujących”

• zastosowanie słowników

• system aktywnych definicji

• indywidualne wsparcie ze strony statystyki



Obszary prac rozwojowych
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e-informacja

• Portal Informacyjny GUS

• Dostęp do opracowań w wersji elektronicznej

• System Informacji Skierowującej

• Specjalistyczna/dziedzinowa przeglądarka

• Cyfrowa biblioteka CBS

• Dodatkowe kanały komunikacji

• Portale dziedzinowe
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E-informacja
www.stat.gov.pl
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Portal Informacyjny GUS

Strona wybrana została „Stroną Roku 2014” 
w kategorii Administracja Publiczna w 
jubileuszowej X edycji konkursu 
Webstarfestival na najlepsze strony i kreacje 
w polskim Internecie. Serwis GUS otrzymał 
dwie statuetki: Webstar Akademii Internetu i 
Webstar Internautów.

www.stat.gov.pl

E-informacja
www.stat.gov.pl
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Udostępnienie opracowań w wersji elektronicznej
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Sklep Internetowy
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Sprzedaż wydawnictw statystycznych
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System Informacji Skierowującej
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Specjalistyczna/dziedzinowa przeglądarka



Udostępnienie zdigitalizowanych zasobów 
Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca 

z poziomu zmodernizowanej strony internetowej Biblioteki http://cbs.stat.gov.pl/

oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych:  http://fbc.pionier.net.pl/owoc

29

e-
informacja

e-
standardy

e-rejestry

e-
sprawozda

wczość
e-edukacja

e-rozwój 
regionalny

Biblioteka Cyfrowa

E-informacja
www.stat.gov.pl

http://cbs.stat.gov.pl/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
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Numer:

• 22 279 99 99
Linie tematyczne - udostępnione:

• Informacja statystyczna – nagrania

• Informacja statystyczna – połączenie z Informatorium Statystycznym

Linie tematyczne – wdrażane:

• Pomoc techniczna dla użytkowników Portalu Sprawozdawczego

• Pomoc merytoryczna dla użytkowników Portalu Sprawozdawczego

• Informacja o badaniach ankietowych

• Informacja o sieci ankieterów statystycznych

• Rejestry REGON i TERYT

• Klasyfikacje

Infolinia Statystyczna

E-informacja
www.stat.gov.pl
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Dodatkowe kanały komunikacji:

E-mail

Skype

Interaktywne formularze

Newsletter

Kanał RSS (Really Simple Syndication)

Język migowy

Dostępność treści dla osób niepełnosprawnych
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Portale dziedzinowe:

E-informacja
www.stat.gov.pl
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E-standardy

• Standardy klasyfikacyjne

• Interpretacje klasyfikacji
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E-standardy

• Repozytorium Standardów Informacyjnych

• Platforma GUS-SDMX
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E-edukacja

• Portal Edukacyjny
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System zarządzania szkoleniami
wraz z platformą e-learning

Gry edukacyjne Informacja skierowująca
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E-rozwój regionalny
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Zapraszamy również do ….
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Trochę statystyki 
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• REGON (API):
• 140 systemów komercyjnych

• 2 systemy administracji publicznej

• 400 tys. użytkowników

• 2 mln zapytań miesięcznie

• Portal Sprawozdawczy:
• 720 tys. użytkowników; 

• 3 mln dokumentów elektronicznych gromadzonych rocznie 

• Portal Informacyjny:
• liczba unikalnych użytkowników: 4,7 mln

• liczba odsłon: 29 mln
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Trochę statystyki



Relacje: partycypacja

Komunikacja: dwukierunkowa
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Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

• Zakres zmian:

• Badania nowe

• Zmiana zakresu przedmiotowego badań

• Zmiana zakresu podmiotowego badań

• Rezygnacja z części informacji

• Termin konsultacji: IV kwartał

• Jednostka wiodąca: właściwy urząd statystyczny
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Informacja zwrotna

• Badanie potrzeb

• Badanie satysfakcji
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Dodatkowe możliwości

Służby statystyki publicznej mogą:

• wykonywać na zamówienie dodatkowe 
opracowania i analizy wspomagające inne systemy 
informacyjne administracji publicznej

• prowadzić na indywidualne zamówienia badania 
statystyczne nieobjęte programem badań 
statystycznych statystyki publicznej
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STATYSTYKA PUBLICZNA
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