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 Zadaniem polskiej statystyki publicznej jest dostarczanie informacji staty-
stycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce 
i środowisku naturalnym, odpowiadających potrzebom użytkowników krajo-
wych i międzynarodowych. Informacje te są opracowywane według metod na-
ukowych, zgodnie z zasadami Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych. 
 GUS przygotowuje projekty rocznych programów badań statystycznych na 
podstawie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne (art. 25 ustawy 
o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 r., (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. 
zm.). Tematyka badań, jak również zakres zbieranych danych statystycznych 
są konsultowane i uzgadniane z organami rządowymi i samorządowymi oraz 
z organizacjami społecznymi i gospodarczymi.  
 W 2015 r. w większym stopniu będą wykorzystywane systemy administracyj-
ne jako źródło danych badań statystycznych, inny będzie też sposób prezentacji 
wyników badań, polegający na wykorzystaniu analiz geoprzestrzennych. 
 Badania statystyczne ujmowane w programach badań statystyki publicznej, 
jak i prace okołoprogramowe, niezbędne do realizacji zadań, są finansowane 
w ramach ustawy budżetowej. W wyjątkowych przypadkach określony temat 
badawczy może być finansowany ze źródeł pozabudżetowych, zadeklarowanych 
przez prowadzącego badanie. 
 

RACHUNKI NARODOWE 
 
 Rachunki narodowe są narzędziem integrującym badania statystyczne staty-
styki publicznej, określają kierunki i standardy badań statystycznych. Badania 
rachunków prowadzone są w układzie klasyfikacji jednostek według sektorów 
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i podsektorów instytucjonalnych oraz rodzajów działalności PKD. Zestawiane są 
roczne i kwartalne rachunki niefinansowe i finansowe wszystkich sektorów in-
stytucjonalnych, roczne tablice podaży i wykorzystania. 
 Bardzo ważnym przedsięwzięciem dla prac w zakresie rachunków narodo-
wych jest rewizja Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regional-
nych ESA 1995. Nowy system ESA 2010 wprowadzono do praktyki Rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) nr 549/2013  
z 21 maja 2013 r. Od września 2014 r. dane są opracowywane w terminach 
i układach wymaganych nowym programem transmisji ESA 2010. W 2015 r. 
będą kontynuowane prace dotyczące działalności nielegalnej, tj. dotyczącej pro-
stytucji, narkotyków i przemytu, uwzględnionej po raz pierwszy w rachunkach 
narodowych w 2014 r. 
 Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym charakteryzującym w spo-
sób syntetyczny sytuację gospodarki narodowej jest produkt krajowy brutto 
(PKB) — kategoria bilansująca rachunek produkcji. W rachunkach niefinanso-
wych opracowywana jest także druga bardzo ważna kategoria makroekonomicz-
na — dochód narodowy brutto (DNB). Oba te agregaty opracowywane są rów-
nież w kategorii netto (produkt krajowy netto — PKN oraz dochód narodowy 
netto — DNN). Kategorię netto ustala się poprzez odjęcie amortyzacji środków 
trwałych odpowiednio od PKB i DNB.  
 Integralną część rachunków narodowych stanowią rachunki finansowe. Reje-
strują one transakcje finansowe dotyczące aktywów i pasywów finansowych 
pomiędzy jednostkami instytucjonalnymi oraz między jednostkami instytucjo-
nalnymi a zagranicą. Rachunki finansowe przedstawiają w okresach rocznych 
i kwartalnych rodzaje aktywów finansowych wykorzystywanych przez sektor 
instytucji rządowych i samorządowych do zaciągania zobowiązań lub uzyskiwa-
nia aktywów.  
 Część systemu rachunków narodowych stanowią kwartalne rachunki PKB, 
które są wykorzystywane do opracowywania bieżącej i długofalowej strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Służą one również do obliczania wstęp-
nych rocznych szacunków PKB. Kwartalne niefinansowe rachunki narodowe 
według sektorów instytucjonalnych pokazują kompletny obraz zjawisk zachodzą-
cych w gospodarce ogółem oraz pomiędzy sektorami instytucjonalnymi. 
 W 2015 r. będą kontynuowane badania rachunków kwartalnych PKB — niewy-
równane sezonowo oraz szacunki wyrównane sezonowo. Od 2014 r. tak zwane 
szybkie szacunki kwartalne PKB należą do standardowej praktyki statystycznej. 
Opracowywane informacje o kwartalnym wskaźniku PKB kierowane są do admi-
nistracji publicznej, banków, instytucji biznesowych i naukowo-badawczych, któ-
re na tej podstawie prowadzą badania i analizy oraz planują i kształtują politykę 
swojej działalności. Szybsza dostępność wskaźnika PKB pozwala na uwzględnie-
nie Polski w statystyce dotyczącej wzrostu gospodarczego w UE. W 2015 r. oraz 
w latach następnych planowane są kolejne działania mające na celu rozwój 
„szybkiego” szacunku kwartalnego PKB. Obejmują one wypracowane metody 
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jego obliczania od strony rozdysponowania, poszerzenie zakresu publikowanych 
danych, poszukiwanie potencjalnych źródeł informacji (także danych ze źródeł 
pozastatystycznych), wyposażenie aplikacji informatycznej w dodatkowe funk-
cje do przeprowadzania wyrównań sezonowych oraz benchmarkingu danych. 
Równolegle prowadzone będą prace mające na celu ocenę możliwości opraco-
wania szacunku tempa wzrostu kwartalnego PKB dla strefy euro i UE w termi-
nie +30 dni po zakończeniu badanego kwartału. 
 Kontynuowana będzie tematyka badawcza dotycząca dochodów i spożycia 
indywidualnego gospodarstw domowych. Poziom spożycia indywidualnego 
i jego relacja do dochodów do dyspozycji brutto jest jednym z istotnych mierni-
ków określających sytuację ekonomiczno-bytową społeczeństwa. 
 W zakresie rachunków zestawianych według rodzajów działalności prowa-
dzone będą badania dotyczące rachunku podaży i wykorzystania wyrobów 
i usług (przepływów produktowych). Badania te zawierać będą kompleksowe 
informacje o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki naro-
dowej oraz współzależnościach zachodzących przy tworzeniu i podziale PKB. 
 Przestrzenną specyfikacją rachunków narodowych są rachunki regionalne, 
w których obliczane są podstawowe kategorie makroekonomiczne w przekroju 
terytorialnym. Dostarczają one spójnych i kompleksowych informacji o zróżni-
cowaniu rozwoju gospodarczego regionów, podregionów i województw oraz 
o zmianach zachodzących w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Na 
podstawie danych z rachunków regionalnych możliwe jest międzynarodowe 
porównanie PKB jednostek podziału terytorialnego Polski ze średnim poziomem 
krajów UE oraz regionów Wspólnoty. 
 W rachunkach regionalnych w 2015 r. kontynuowane będą prace związane 
z ulepszeniem metodologii obliczeń w cenach stałych w zakresie opracowania 
metod szacowania regionalnej wartości dodanej brutto (WDB) według rodzajów 
działalności w cenach stałych. Doskonalone będą również obliczenia szacunków 
wstępnych WDB ogółem dla województw.  
 W 2015 r. będą również trwały prace związane z wdrożeniem nowej klasyfi-
kacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych i zmianą podziału kraju 
na poziomie podregionów (NTS 3). W celu zapewnienia porównywalnych sze-
regów czasowych będą wykonane retrospektywne przeliczenia danych z rachun-
ków regionalnych w układzie „nowych” podregionów. Realizowane będą prace 
dotyczące wykorzystania danych z systemu podatkowego w obliczeniach do-
chodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w przekroju 
województw, jak również badanie rozmiarów gospodarki „nieobserwowanej”. 
 Kontynuowane będą także badania PKB prowadzone w ramach europejskiego 
programu międzynarodowych porównań Eurostat — OECD PPP Programme. 
Podstawę tych badań stanowią szacunki PKB w jednolitej umownej walucie PPS 
(Purchasing Parity Standard) oraz wskaźniki parytetu siły nabywczej walut 
opracowywane na podstawie danych o cenach aktualnie obowiązujących na 
rynkach krajów europejskich. 
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 W ramach tematu Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto, 
siły nabywczej walut oraz czynszów najmu mieszkań będą prowadzone badania 
cen artykułów konsumpcyjnych oraz dóbr inwestycyjnych na potrzeby obliczeń 
parytetu siły nabywczej walut (PPP). 
 Badania z zakresu środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w gospodar-
ce narodowej mają na celu ustalenie ich wielkości, struktury oraz dynamiki — 
niezbędnych do makroekonomicznych analiz rozwoju gospodarczego. 
 W 2015 r. kontynuowane będą również prace nad rachunkami satelitarnymi, 
które tworzą grupę rachunków wspierających rachunki makroekonomiczne. 

 
FINANSE PUBLICZNE 

 
 W zakresie finansów publicznych GUS prowadzi badania pierwotne oraz 
wtórne, których podstawę stanowią zbiory danych i inne zasoby informacji udo-
stępniane przez ministra finansów na potrzeby rachunków narodowych, roczni-
ków statystycznych, innych publikacji zbiorczych i monograficznych. 
 Stosownie do zaleceń UE kontynuowane będzie badanie dotyczące notyfikacji 
fiskalnej deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ponad-
to będą realizowane prace nad statystyką sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych, w tym analizy zakresu podmiotowego sektora. 
 We współpracy z Ministerstwem Finansów GUS będzie kontynuował zbiera-
nie danych fiskalnych na potrzeby nadzoru budżetowego UE. Opracowywane 
będą dane o zobowiązaniach warunkowych sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych o potencjalnie istotnym wpływie na sytuację budżetową oraz na te-
mat udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsię-
biorstw publicznych. 
 Kontynuowane będzie wtórne badanie dotyczące uzyskiwania danych o ope-
racjach finansowych odnoszących się do państwowego długu publicznego, 
w tym wynikających z papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, depozy-
tów, a także wymaganych zobowiązań i należności oraz poręczeń i gwarancji 
według podmiotów wierzycieli lub dłużników. 
 Potrzeby informacyjne o stanie finansów sektora publicznego i racjonalnym 
gospodarowaniu środkami publicznymi sprawiają, że priorytetowym zadaniem 
w tej dziedzinie statystyki jest opracowywanie analiz statystyczno-ekonomicz- 
nych. Szczegółowej obserwacji statystycznej podlegać będą jednostki sektora 
samorządu terytorialnego — analiza prowadzona będzie na podstawie danych 
otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, pochodzących ze sprawozdań budże-
towych. 
 Począwszy od 2015 r. GUS będzie współpracował z Międzynarodowym Fun-
duszem Walutowym, w celu opracowania kwestionariuszy zawierających dane 
roczne publikowane w Roczniku Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rzą-
dowych i Samorządowych. 
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WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH 
 
 W statystyce przedsiębiorstw niefinansowych obserwacją objęto podmioty 
bez względu na formę własności. Ocena rezultatów działalności przedsiębiorstw 
dokonywana jest na podstawie badań krótkookresowych i rocznych. 
 Meldunki o bieżącej działalności gospodarczej w ramach statystyki krótko-
okresowej oraz badania koniunktury gospodarczej są źródłem pierwszej infor-
macji o sytuacji gospodarczej kraju (opracowywanej miesięcznie). 
 Badania aktywności gospodarczej metodą testu koniunktury są prowadzone 
we wszystkich krajach członkowskich UE. Mają one na celu zbieranie bieżących 
ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej, wyrażanych przez 
kierujących przedsiębiorstwami przemysłowymi, budowlanymi, handlowymi 
i usługowymi. 
 Dane uzyskane na podstawie meldunków o bieżącej działalności gospodarczej 
stanowią podstawę dla krótkookresowych, dziedzinowych informacji o działal-
ności przedsiębiorstw niefinansowych, publikowanych co miesiąc przez GUS 
(w tym w formie komunikatów i obwieszczeń prezesa GUS dotyczących prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw). Są one także 
wykorzystywane przez odbiorców zagranicznych, w tym europejską statysty- 
kę krótkookresową, opracowywaną zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 1165/98 z 19 maja 1998 r. 
 Roczne badanie dostarcza szczegółowych danych o rozmiarach i strukturze 
działalności przedsiębiorstw i osiąganych wynikach, w tym o strukturze rodza-
jowej działalności i jej lokalizacji oraz o inwestycjach i majątku. Prowadzona 
też będzie obserwacja działających w Polsce podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, posiada-
jących udziały w podmiotach mających siedzibę za granicą. 
 Badaniem objęto również procesy organizowania się przedsiębiorstw w grupy. 
Celem tego badania jest obserwacja zjawiska z punktu widzenia ich wpływu na 
gospodarkę polską. Badanie dostarcza podstawowych informacji m.in. o struktu-
rze grup przedsiębiorstw i wynikach ekonomicznych prowadzonej przez nie dzia-
łalności. 
 Uzupełnieniem tej tematyki jest panelowe badanie przedsiębiorstw oraz bada-
nie dotyczące wskaźników przedsiębiorczości. Badanie panelowe pozwala m.in. 
na prowadzenie obserwacji warunków powstania nowych przedsiębiorstw, ich 
rozwoju i stanu aktywności w ciągu pięciu pierwszych lat od podjęcia działalno-
ści. Wtórne badanie wskaźników przedsiębiorczości ma na celu dostarczenie 
danych pozwalających mierzyć rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju. 
 Kontynuowane będzie też badanie przedsiębiorstw niefinansowych (grup 
kapitałowych i przedsiębiorstw samodzielnie działających) pod względem 
wpływu inwestycji w instrumenty finansowe na ich wyniki. Badane będą rów-
nież relacje tych przedsiębiorstw z bankami, ubezpieczycielami oraz windykacja 
należności. 
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RYNEK FINANSOWY 
 
 Polska statystyka publiczna, poprzez prowadzenie badań pierwotnych i wtór-
nych, zaspokaja potrzeby informacyjne użytkowników danych statystycznych. 
 Badania pierwotne, realizowane na podstawie metodologii opracowanej 
w GUS, stanowią materiał źródłowy, udostępniany w formie informacji sygnal-
nej. Celem tych badań jest obserwacja statystyczna działalności, majątku i źró-
deł jego finansowania oraz wyników finansowych podmiotów pośrednictwa 
kredytowego, towarzystw funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność faktoringową i leasingową. Stanowią one uzupełnienie tematy-
ki badawczej prowadzonej na podstawie źródeł zewnętrznych. 
 Badania wtórne realizowane są na podstawie danych źródłowych z systemów 
informacyjnych NBP, Ministerstwa Finansów, KNF i GPW. Prowadzone są 
wyłącznie na potrzeby opracowań zbiorczych oraz publikacji monograficznych 
(o rynku pieniężnym i sytuacji płatniczej państwa oraz o obrotach i indeksach 
na regulowanym rynku papierów wartościowych). Służą także do opracowywa-
nia informacji o wynikach finansowych funduszy inwestycyjnych i firm inwe-
stycyjnych oraz otwartych funduszy emerytalnych i zarządzających nimi towa-
rzystw. 
 Statystyka publiczna wykorzystuje część danych z administracyjnych syste-
mów informacyjnych i z baz banku centralnego do badania procesów, zjawisk 
i czynników kształtujących sytuację bieżącą i średniookresowych trendów na 
rynku finansowym. W 2015 r. tego typu retrospektywne badania obejmą: sektor 
bankowy, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz rynek ubezpie-
czeniowy.  
 W ramach badań wtórnych rozwijane będą prace nad analizą dotyczącą za-
gadnień makroekonomicznych, w tym metodologii analizy struktury wzrostu 
gospodarczego oraz jej zastosowań. Prowadzone będą badania w zakresie wzro-
stu gospodarczego, nawiązujące do metodologii międzynarodowej, przystoso-
wywanej do warunków polskich. Kontynuowana i rozwijana będzie też metodo-
logia badania cyklu koniunkturalnego i koniunktury gospodarczej z wykorzysta-
niem metod makroekonomicznych. 

 
NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

 
 W tej dziedzinie kontynuowane będą badania dotyczące działalności badaw-
czej i rozwojowej oraz środków finansowych przeznaczonych przez jednostki 
rządowe i samorządowe na badania naukowe i prace rozwojowe. 
 Badanie innowacji w przemyśle prowadzone będzie w ramach europejskiego 
badania Community Innovation Survey. W stosunku do 2014 r. zostanie ono 
rozszerzone o dodatkowe zagadnienia: rodzaj jednostki, która opracowała wdro-
żone innowacje, rodzaj prowadzonej działalności innowacyjnej, występowanie 
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innowacji w realizowanych zamówieniach publicznych, przyczyny braku inno-
wacji, bariery innowacyjności oraz innowacje przynoszące korzyści dla środo-
wiska. 
 W badaniach z dziedziny nauki i techniki dodatkowymi źródłami informacji 
będą dane o ochronie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony własności przemysłowej otrzymywane z Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 
 W celu określenia wykorzystania technologii informacyjno-telekomunika- 
cyjnych w przedsiębiorstwach oraz w gospodarstwach domowych prowadzone 
będzie badanie wskaźników społeczeństwa informacyjnego. Z Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej będą przekazywane dane o liczbie usług dostępu do Interne-
tu szerokopasmowego oraz liczbie budynków osiągalnych przez systemy tele-
komunikacyjne. Kontynuowane będą badania dotyczące produkcji, zatrudnienia 
i handlu zagranicznego w zakresie wysokiej techniki, badanie usług opartych na 
wiedzy, zasobów ludzkich dla nauki i techniki, biotechnologii oraz nanotechno-
logii. 
 

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA 
 
Zasadniczymi tematami będą, jak co roku, zagadnienia z zakresu: 
• użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, plonów i zbiorów upraw rolnych 

i ogrodniczych; 
• wielkości i struktury pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich; 
• zaopatrzenia rolnictwa w podstawowe środki produkcji oraz ich zużycia; 
• opracowywania syntetycznych mierników produkcji rolnictwa, bilansów 

materiałowych podstawowych produktów rolniczych, wybranych elementów 
gospodarki żywnościowej oraz wskaźników rolno-środowiskowych, ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem zwiększenia dostępności danych dotyczących przepły- 
wów składników pokarmowych wchodzących w skład bilansu azotu brutto, 
wykorzystywanego przez Eurostat do oceny wpływu rolnictwa na środowisko 
naturalne i skuteczności działań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR); 

• koniunktury w gospodarstwach rolnych; 
• ilości i wartości skupionych produktów rolnych oraz ich cen skupu i cen targo- 

wiskowych, a także cen użytków rolnych i dzierżaw. Informacje te stanowią 
podstawę do obliczania wskaźników cen i relacji cen w ujęciu miesięcznym 
i rocznym. Wyliczane ceny i wskaźniki wykorzystywane są m.in. do ustalania 
wysokości podatku rolnego i czynszu za dzierżawione od Skarbu Państwa 
nieruchomości rolne; 

• stanu i struktury zasobów leśnych, zadrzewień, gospodarki leśnej i łowieckiej, 
ekologicznych aspektów lasów i leśnictwa oraz ekonomicznych wyników 
działalności leśnej i łowieckiej. 
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 W 2015 r. prowadzone będą prace przygotowawcze do kolejnego, unijnego 
badania struktury gospodarstw rolnych. Badanie to zostanie przeprowadzone 
zgodnie z wymogami i kalendarzem UE w 2016 r. Uzyskane wyniki będą wyko-
rzystane do oceny nowych narzędzi WPR oraz polityki krajowej. 
 Jak co roku, ważnym zadaniem będzie aktualizacja operatu niezbędnego do 
prowadzenia reprezentacyjnych badań rolniczych. Podstawą aktualizacji są in-
formacje dostępne w rejestrach administracyjnych oraz dane uzyskiwane w sta-
tystycznych badaniach rolniczych. 
 Kontynuowane będą prace związane z opracowywaniem systemu rolniczych 
rachunków ekonomicznych zgodnego z unijnymi rekomendacjami. Badanie 
będzie prowadzone przez GUS we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowym Instytutem Badawczym. Inte-
gralną częścią rolniczych rachunków ekonomicznych są regionalne rachunki 
ekonomiczne, nad którymi trwają prace metodologiczne. Rachunki te umożliwią 
przedstawienie wyników działalności ekonomicznej rolnictwa według regionów 
i województw. Nadal będą trwać prace nad metodologią satelitarnych rachun-
ków leśnictwa (zintegrowane środowiskowe i ekonomiczne rachunki dla leśnic-
twa — IEEAF); równolegle planowane są działania wdrożeniowe i realizacyjne 
IEEAF zgodnie z nowymi wymaganiami UE. 
 W większym stopniu wykorzystywane będą systemy informacyjne admini-
stracji publicznej i krajowe systemy ewidencyjne: gospodarstw rolnych, pro-
ducentów, wniosków o przyznanie płatności oraz identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, a także jako uzupełniające informacje z teledetekcji satelitarnej 
i nowoczesnej techniki komputerowej, stosowanej przez Instytut Geodezji  
i Kartografii, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — PIB w Radzikowie, 
Instytut Uprawy i Gleboznawstwa — PIB w Puławach i Centrum Badań Ko-
smicznych. 
 Badania leśnictwa zasilane będą z administracyjnych źródeł danych, w tym 
z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, Państwowego Monitoringu 
Środowiska, baz danych Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz powstającego 
w Lasach Państwowych — Banku Danych o Lasach, stanowiącego komplekso-
we źródło wiedzy o wszystkich lasach w kraju. 
 

DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 
 
 Badania produkcji przemysłowej prowadzone są metodą przedsiębiorstw 
i metodą rodzaju działalności oraz metodą wyrobów, na podstawie badań krót-
kookresowych i rocznych. 
 Badania prowadzone metodą przedsiębiorstw dotyczą wielkości, dynamiki 
i struktury produkcji sprzedanej w jednostkach prowadzących działalność go-
spodarczą zaliczaną według PKD do sekcji B „Górnictwo i wydobywanie”, sek-
cji C „Przetwórstwo przemysłowe”, sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie 
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w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych” i sekcji E „Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpa-
dami oraz działalność związana z rekultywacją”. 
 Miesięczny wskaźnik wzrostu lub spadku produkcji sprzedanej przemysłu, 
obliczany metodą przedsiębiorstw na podstawie danych w wyrażeniu wartościo-
wym, jest jednym z podstawowych mierników kondycji gospodarki. Wartość 
produkcji sprzedanej wykorzystywana jest również jako wagi w badaniach mie-
sięcznych indeksów zmian cen producentów. Dane kwartalne i roczne dotyczące 
produkcji sprzedanej stanowią podstawę do ustalania wielkości produkcji glo-
balnej, a w końcowym efekcie — wartości dodanej brutto przemysłu w systemie 
rachunków narodowych. 
 W 2015 r. w zakresie działalności przemysłowej realizowane będzie mie-
sięczne badanie obrotu i nowych zamówień w przemyśle.  
 Badanie produkcji sprzedanej oraz obrotu realizowane będzie zgodnie z wy-
mogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 z 19 maja 1998 r. dotyczącego 
statystyki krótkoterminowej. Miesięczny wskaźnik produkcji przemysłowej 
należy do głównych europejskich wskaźników gospodarczych PEEI (Principal 
European Economic Indicators), które opracowywane są w celu monitorowania 
rozwoju gospodarczego UE i jej państw członkowskich. 
 Nadal prowadzone będzie miesięczne badanie wskaźnika nowych zamó-
wień, który jest jednym z elementów tzw. wskaźnika wyprzedzającego, pozwa-
lającego ocenić przyszłą produkcję i pokazuje popyt na wyroby i usługi przemy-
słowe w wybranych działach sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”. Ponadto, 
zgodnie z wymogami unijnymi, uwzględniany będzie podział produkcji 
sprzedanej i obrotu na 5 głównych grup przemysłowych — dobra zaopatrzenio-
we, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe, konsumpcyjne nietrwałe i związane 
z energią. 
 Na podstawie wyników ankiety strukturalnej przedsiębiorstw kontynuowane 
będzie badanie produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności. 
 Badania produkcji prowadzone metodą wyrobów dostarczają informacji na 
temat ilości produkcji wytworzonej i sprzedanej (badania miesięczne 
i roczne) oraz wartości produkcji sprzedanej (badania roczne) wybranych wyro-
bów przemysłowych, reprezentujących wszystkie rodzaje działalności przemy-
słowej. 
 Badania produktowe dostarczają informacji o strukturze produkcji przemy-
słowej, obrazują tendencje rozwojowe i są jednym z głównych elementów wielu 
badań wtórnych, takich jak bilanse produktów czy podaż wyrobów na rynku 
krajowym. Wykorzystywane są również w badaniach cen producentów wyro-
bów i usług w przemyśle. 
 We współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowane 
będzie badanie obejmujące skup i produkcję mleka oraz przetworów mlecznych, 
przeprowadzone zgodnie z wymogami UE. 
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DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA 
 
 Statystyka działalności budowlanej obejmuje produkcję budowlano-montażo- 
wą podmiotów gospodarczych sektora publicznego i prywatnego wykonywaną 
w kraju i za granicą przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane oraz 
koszty produkcji budowlano-montażowej wykonanej w kraju. Obejmuje również 
wydane pozwolenia oraz zezwolenia na budowę obiektów budowlanych oraz 
efekty rzeczowe działalności budowlanej, w ujęciu terytorialnym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego. 
 Badania w zakresie produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez 
przedsiębiorstwa budowlane (jednostki prowadzące działalność gospodarczą 
zaliczaną według PKD do sekcji F) są źródłem danych do ustalania wielkości, 
dynamiki i struktury produkcji. Pozwalają na miesięczną oraz roczną ocenę 
zmian produkcji w podziale na działy i grupy działalności budowlanej, a także 
w przekrojach wojewódzkich. 
 Wskaźniki statystyki krótkookresowej — dotyczące zmiany wolumenu pro-
dukcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych oraz liczby miesz-
kań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto na pod-
stawie pozwolenia na budowę — są opracowywane co miesiąc. Wykorzystywa-
ne są do kształtowania polityki regionalnej oraz jako barometr sytuacji na rynku 
budowlanym, szczególnie budownictwa mieszkaniowego. Wartość produkcji 
budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych wykorzystywana jest 
również jako wagi w badaniach miesięcznych indeksów zmian cen producen-
tów. 
 Opracowywane miesięczne wskaźniki zmian wolumenu produkcji budowla-
no-montażowej przedsiębiorstw budowlanych oraz kwartalne dane o pozwole-
niach na budowę mieszkań i budynków mieszkalnych są elementem wskaźni-
ków priorytetowych, tzw. PEEI (Principal European Economic Indicators — 
Podstawowych Europejskich Wskaźników Gospodarczych).  
 Prowadzone natomiast co kwartał badania kosztów nowego, wielorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego dostarczają danych stanowiących podstawę do 
ustalania ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddawa-
nych do użytkowania — wskaźnika, który jest ogłaszany przez prezesa GUS. 

 
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY 

 
 Kontynuowane będą prace związane z dostosowywaniem statystyki energii 
do wymagań zintegrowanej polityki klimatyczno-energetycznej (Polityka ener-
getyczna Polski do 2030 r., strategia Europa 2020) i dyrektyw nr: 2009/28/WE 
z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności koń-
cowego wykorzystania energii i usług energetycznych, 2012/27/UE z 25 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej i ustawy z 15 kwietnia 
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2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.) oraz 
zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 431/2014 z 24 kwietnia 2014 r. zmie-
niającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 
w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk 
dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 538/2014 z 16 kwietnia 2014 r. zmieniają-
cego Rozporządzenie UE nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków eko-
nomicznych środowiska. 
 Potrzeby informacyjne są przesłanką do rozwijania badań dotyczących: za-
opatrzenia w paliwa i energię w ujęciach krajowych, regionalnych i międzyna-
rodowych, zużycia energii i materiałów przez wszystkie kategorie konsumen-
tów, w tym zużycia energii w gospodarstwach domowych, cen paliw i energii, 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności wykorzystania 
energii oraz doskonalenia metod bilansowania paliw i energii. 
 Ważnym zadaniem statystyki energii jest prowadzenie prac zmierzających do 
ustanowienia jednolitych zasad metodycznych zbierania i publikowania danych 
o energii ze źródeł odnawialnych. Kontynuowane będą prace związane z opra-
cowaniem zeszytu metodycznego Zasady metodyczne sprawozdawczości staty-
stycznej z zakresu energii ze źródeł odnawialnych. Nadal prowadzone będą prace 
dostosowujące metodologię badań zużycia energii finalnej (w tym ze źródeł 
odnawialnych) w sektorze usług do zmieniających się regulacji prawnych UE. 
Będą również realizowane prace o charakterze przygotowawczym, związane 
z przeprowadzanymi cyklicznie badaniami dotyczącymi zużycia paliw i energii 
w gospodarstwach domowych oraz struktury zużycia materiałów, energii i usług 
obcych oraz zapasów materiałów. 
 W ramach programu Inteligentna Energia dla Europy kontynuowane będą 
prace związane z realizacją kolejnej edycji projektu ODYSSEE-MURE 2012 
Monitorowanie efektywności energetycznej w UE, którego celem jest zapewnie-
nie kompleksowego monitorowania trendów zużycia energii, efektywności zu-
życia energii i skuteczności polityki na rzecz efektywności energetycznej we-
dług sektorów. 

 
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 W 2015 r. przewiduje się rozszerzanie informacji na temat ekologii z podsys-
temów Państwowego Monitoringu Środowiska Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz kontynuowanie prac mających na celu jej dostosowywanie do standardów 
UE, OECD, ONZ i wymogów Europejskiej Agencji Środowiska. Kontynuowane 
będą także prace na rzecz rozwoju wskaźników środowiskowych tworzonych na 
potrzeby strategii i polityki krajowej oraz międzynarodowej. Prowadzone będą 
badania obejmujące powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wodę, powietrze, florę 
i faunę ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody oraz dotyczące za-
grożeń dla środowiska, takich jak odpady, hałas i promieniowanie. 
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 W 2015 r. będzie przeprowadzone (w cyklach 2-letnich) badanie z zakresu 
odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w leśnictwie oraz rybactwie. 
 W wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 
z 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 
(Dz. Urz. UE. L 192, 22.07.2011) opracowane zostaną następujące rachunki 
środowiska: rachunek przepływów materialnych (MFA), rachunek emisji do 
powietrza (AEA) oraz po raz pierwszy, ze względu na przyznaną Polsce do  
2015 r. derogację, rachunek podatków związanych ze środowiskiem (TAXES). 
Wyniki rachunków środowiskowych będą stopniowo udostępniane krajowym 
użytkownikom informacji statystycznej. 
 Kolejne prace dotyczące rachunków środowiskowych wynikają z wejścia 
w życie w 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 538/2014 z 16 kwietnia 2014 r., zmieniającego Rozporządzenie (UE) 
nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 
(Dz. Urz. UE. L 158, 27.05.2014). Rachunki środowiskowe rozszerzono 
o trzy moduły: wydatki na ochronę środowiska (EPEA), rachunki sektora towa-
rów i usług związanych z ochroną środowiska (EGSS) oraz fizycznych przepły-
wów energii (PEFA). Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem kraje człon-
kowskie są zobowiązane do dostarczenia danych z zakresu nowych modułów 
w 2017 r. W związku z tym w 2015 r. prowadzone będą prace przygotowawcze 
do opracowania nowych rachunków środowiskowych. Prowadzone będą działa-
nia dotyczące zestawiania rachunku EPEA. Kontynuowana będzie realizacja 
projektu pilotażowego dotyczącego modułu EGSS, którego celem jest opraco-
wanie metodologii zestawiania rachunku, uzyskanie danych oraz wypełnienie 
kwestionariusza Eurostatu. Ponadto rozwijana będzie metodologia rachunku 
PEFA. 
 Prowadzone będzie również raportowanie do OECD i Eurostatu danych doty-
czących wydatków i przychodów ochrony środowiska na kwestionariuszu EPER 
(Environmental Protection Expenditure and Revenues). 
 

DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, ŁĄCZNOŚĆ 

 
 Badania statystyczne transportu w 2015 r. stanowią kontynuację prac z bieżą-
cego roku. Dostarczają informacji o stanie i stopniu rozwoju infrastruktury 
transportowej, a także o poziomie rozwoju poszczególnych rodzajów transportu 
składających się na system transportowy kraju. W roku przyszłym planowane 
jest rozszerzenie badania transportu kolejowego o dodatkowe informacje doty-
czące przewozów pasażerów i taboru kolejowego oraz badania transportu dro-
gowego m.in. o informacje od organizatorów publicznego transportu zbiorowe-
go. 
 Badanie transportu morskiego będzie poszerzone o tematykę zdolności 
przeładunkowej portów morskich i statków handlowych pod banderą polską 
ze wszystkich towarzystw klasyfikacyjnych. Badanie transportu wodnego śródlą- 
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dowego zostanie poszerzone o zagadnienia dotyczące zużycia paliwa. Ponadto 
kontynuowane będą prace dotyczące opracowania metodologii liczenia rachunku 
satelitarnego gospodarki morskiej. 
 Statystyka łączności dostarczy informacji o stanie i stopniu rozwoju infra-
struktury telekomunikacyjnej i pocztowej oraz usługach. 

 
STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ 

 
 W statystyce wymiany towarowej z zagranicą prowadzone są badania oparte 
na wykorzystywaniu danych pochodzących z dwóch równolegle funkcjonują-
cych systemów: 
• EXTRASTAT — systemu statystyki handlu towarami z krajami spoza UE, 

dla którego źródłem danych są informacje ze zgłoszeń celnych; 
• INTRASTAT — systemu statystyki handlu towarami z państwami 

członkowskimi UE, dla którego źródłem danych są informacje z deklaracji 
INTRASTAT. 

 Ponadto w statystyce handlu zagranicznego wykorzystuje się alternatywne 
źródła danych. Odnoszą się one do rejestrów obrotów tzw. „towarami specyficz-
nymi”, np. gaz ziemny, energia elektryczna, statki i statki powietrzne czy kup-
no/sprzedaż „ryb z burty”. Systemowe połączenie danych pochodzących z tych 
badań pozwala na utworzenie jednolitego zbioru danych o międzynarodowym 
handlu towarami, opartego na wspólnej dla obu systemów metodologii Depar-
tamentu Statystyki ONZ. 
 Kontynuowane też będzie badanie z zakresu międzynarodowego handlu usłu-
gami mające na celu uzyskanie i opracowanie informacji o obrotach z tytułu 
transakcji w zakresie międzynarodowego nabycia usług od nierezydentów oraz 
dostarczenia usług nierezydentom przez rezydentów w podziale na rodzaj usługi 
oraz kraj kontrahenta lub organizację międzynarodową. 

 
STATYSTYKA CEN 

 
 Badaniami objęte są ceny w rolnictwie (tj. płacone przez podmioty gospodar-
cze skupujące produkty rolne bezpośrednio od ich producentów i uzyskiwane 
przez rolników na targowiskach, ceny użytków rolnych oraz ich relacje), ceny 
producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie, gospodarce magazy-
nowej, telekomunikacji, leśnictwie i rybactwie, ceny producentów usług związa-
nych z obsługą działalności gospodarczej, ceny robót budowlano-montażowych 
i obiektów budowlanych, robót i obiektów drogowych i mostowych, ceny 1 m2 

powierzchni użytecznej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, 
ceny sprzedaży 1 m3 drewna, ceny towarów i usług konsumpcyjnych i niekon-
sumpcyjnych, ceny w handlu zagranicznym, w tym indeksy cen eksportu i im-
portu, ceny nieruchomości oraz badanie wskaźnika inflacji bazowej. 
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 Ze szczególnym zainteresowaniem oczekiwane są wskaźniki cen towarów 
i usług konsumpcyjnych wykorzystywane m.in. do: obliczania przeciętne- 
go miesięcznego wynagrodzenia realnego brutto, waloryzacji świadczeń i róż-
nych wielkości ekonomicznych, obliczania dochodów gospodarstw domowych 
w porównywalnych warunkach cenowych i opracowywania analiz zjawisk eko-
nomicznych i społecznych. Stosownie do wymogów Eurostatu, metodologia 
badania cen detalicznych jest stale dostosowywana do standardów europejskich, 
co umożliwia obliczanie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych, 
niezbędnych do porównań międzynarodowych. 
 Na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 93/2013 z 1 lute-
go 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen kon- 
sumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i do-
mów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Dz. Urz. UE. L 33, 
02.02.2013 r., str. 14) będzie prowadzone w 2015 r. badanie cen towarów i usług 
związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów. 
 Prowadzone będą badania cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, na 
rynku krajowym oraz na rynku niekrajowym. Wskaźniki cen produkcji na rynku 
krajowym będą stanowiły element zestawu wskaźników priorytetowych z listy 
eurowskaźników, tzw. PEEI. 
 Kontynuowane będą prace związane z opracowywaniem kwartalnego wskaź-
nika cen produkcji budowlano-montażowej. Nadal będzie prowadzone badanie 
ceny sprzedaży 1 m3 drewna, ogłaszanej przez prezesa GUS w formie komuni-
katu w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. 
 Kontynuowane będzie również badanie dotyczące cen producentów usług 
związanych z obsługą działalności gospodarczej, m.in. w zakresie: informatyki, 
architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, reklamy, rekrutacji pra-
cowników czy działalności ochroniarskiej. W 2015 r. będzie ono poszerzone 
o: obsługę rynku nieruchomości, wynajem i dzierżawę, pozostałą działalność 
profesjonalną, naukową i techniczną, działalność związaną z utrzymaniem po-
rządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. 
 

RYNEK PRACY 
 
 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i popytu na pracę 
w 2015 r. dostarczy informacji, które pozwolą na wieloaspektowe analizy i oceny 
sytuacji na rynku pracy. BAEL jest źródłem wskaźników służących do monitoro-
wania strategii (m.in. Europa 2020, Rozwoju Kraju i Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia). Szczególnie istotne jest poznanie sytuacji na rynkach lokal-
nych pracy, które charakteryzują się często bardzo odmiennymi warunkami. Cha-
rakterystykę rynków lokalnych umożliwia realizowane co miesiąc badanie bezro-
botnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy. Z kolei kwar-
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talne badanie popytu na pracę prowadzone metodą reprezentacyjną, obejmujące 
podmioty gospodarki narodowej zatrudniające jedną lub więcej osób, dostarczy 
informacji na temat popytu zrealizowanego i niezrealizowanego według zawodów 
oraz nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według cech charaktery-
zujących zakłady pracy. Badane jest rozmieszczenie przestrzenne, sektory własno-
ści, rodzaje działalności oraz wielkość jednostek. Poznanie skali i struktury popytu 
na pracę, jego zbilansowanie oraz charakterystyka wolnych miejsc pracy pozwala 
na realną ocenę rynku pracy i zapotrzebowania na siłę roboczą.  
 W 2015 r. w BAEL będzie uwzględnione modułowe Badanie organizacji 
i rozkładu czasu pracy (ujęte przez Komisję Europejską w Wieloletnim progra-
mie modułów ad hoc na lata 2013—2015). Dostarczy ono informacji o osobach 
pracujących w wieku 15 lat i więcej według cech demograficznych, możliwości 
korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, dyspozycyjności oraz 
o dostosowaniu czasu pracy do wykonywanych zadań, a także stopniu autonomii 
pracownika w wykonywaniu zadań. 
 Doświadczenia zdobyte podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2011 (NSP 2011) w zakresie tematu Aktywność ekonomiczna ludno-
ści oraz dojazdy do pracy będą wykorzystane w trwających już przygotowaniach 
do rundy spisów 2020 r. W ramach tych prac istotne będą działania zmierzające 
z jednej strony do szerszego wykorzystania rejestrów administracyjnych jako 
ważnego źródła danych, umożliwiającego publikowanie informacji na niższym 
poziomie agregacji terytorialnej, z drugiej jednak do zachowania zgodności 
z zaleceniami badania rynku pracy określonymi przez MOP. 
 Również temat pracujących w rolnictwie będzie uwzględniony w trakcie 
przygotowań do badania struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. 
 Kontynuowane będą też zadania związane z wykorzystaniem danych z reje-
strów administracyjnych, m.in. ZUS, KRUS i Ministerstwa Finansów. Wynikiem 
podjętych działań będzie uzupełnienie zasobów statystyki publicznej nowymi 
i istotnymi aspektami rynku pracy (w szczególności dotyczącymi płacy mini-
malnej) oraz doskonalenie metod szacunku liczby pracujących i wynagrodzeń na 
coraz niższych poziomach agregacji, jak również w mikropodmiotach. 
 Do oceny stanu oraz możliwości śledzenia zmian w zakresie zagrożeń na 
stanowiskach pracy posłuży, jak co roku, badanie warunków pracy, które będzie 
obejmowało podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób 
i więcej. Kontynuowane również będą badania dotyczące wypadków przy pracy, 
czasu pracy oraz strajków. 

 
WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 

 
 W 2015 r. nadal będzie opracowywany indeks kosztów zatrudnienia (kwartal-
nie), który pokazuje kształtowanie się kosztu zatrudnienia na godzinę przepra-
cowaną, ponoszonego przez pracodawcę w krótkim okresie. Ponadto dokony-
wane będą roczne szacunki kosztów pracy. 
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 Badanie świadczeń społecznych: emerytalno-rentowych, przedemerytalnych, 
rodzinnych oraz pozostałych świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pozaubez-
pieczeniowych będzie prowadzone w 2015 r. na podstawie danych z administra-
cyjnych systemów informacyjnych ZUS, KRUS, MON, MSW, Ministerstwa 
Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Badanie to pozwoli 
na określenie liczby świadczeniobiorców, a także miesięcznych, kwartalnych 
i rocznych kwot wydatkowanych w ramach różnego rodzaju świadczeń, prze-
ciętnej ich wielkości, dynamiki zmian, zarówno w wymiarze nominalnym jak 
i realnym, relacji do przeciętnego wynagrodzenia oraz rozkładu świadczeń we-
dług ich wysokości. 

 
GOSPODARKA SPOŁECZNA 

 
 W 2015 r. realizowane będą kolejne edycje cyklicznych badań określających 
potencjał ekonomiczny i społeczny niektórych typów organizacji, takich jak: 
fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, inne 
kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pracodawców oraz samorządu go-
spodarczego i zawodowego, a także partie polityczne. Dane z nich posłużą do 
opracowania wskaźników kapitału społecznego, gospodarki społecznej (ekono-
mii społecznej) oraz monitorowania realizacji ustawy o działalności organizacji 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, 
z późn. zm.). Kontynuowane będzie badanie podmiotów gospodarki społecznej, 
które obejmie centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz 
zakłady aktywności zawodowej. 
 Realizowane będzie badanie związków zawodowych charakteryzujących się 
znacznym potencjałem ekonomicznym, które prowadziły w 2014 r. działalność 
gospodarczą. Posłuży ono ustaleniu wielkości zatrudnienia, przychodów i kosz-
tów, środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w tego rodzaju podmiotach. 
Ponadto przygotowana zostanie kolejna edycja cyklicznego badania organizacji 
pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, 
organizacje pracodawców oraz samorząd gospodarczy i zawodowy) oraz prowa-
dzących działalność społeczną kościołów i innych związków wyznaniowych — 
w zakresie współpracy, zarządzania i ich działalności informacyjnej. Będzie 
przeprowadzona również kolejna edycja cyklicznego badania kapitału ludzkie-
go, które umożliwi zebranie informacji na temat zmian zachodzących w zakresie 
edukacji, zdrowia, rynku pracy, kultury oraz nauki, technologii i innowacyjno-
ści, a także na temat ekonomicznych oraz społecznych uwarunkowań rozwoju 
kapitału ludzkiego. 
 W 2015 r. po raz pierwszy prowadzone będzie badanie działalności służb 
ratowniczych według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendy Głównej Policji oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania 
ratownictwa wodnego. Dostarczy ono danych dotyczących ochrony przeciwpo-
żarowej o liczbie akcji ratowniczych i ratowników biorących w nich udział, osób 
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poszkodowanych w zdarzeniach, ratownictwa technicznego, chemicznego oraz 
ekologicznego. Wykorzystanie policyjnych systemów informacyjnych umożliwi 
przedstawienie danych dotyczących zamachów samobójczych, usiłowanych 
i dokonanych. Dane z zakresu ratownictwa wodnego dostarczą informacji  
o liczbie ratowników oraz liczbie osób uratowanych i ofiar utonięć. 
 

LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE 
 
 W 2015 r. rozpoczną się prace przygotowawcze do kolejnej rundy spisu lud-
ności i mieszkań 2020. Zostaną tutaj wykorzystane doświadczenia z NSP 2011. 
 Kontynuowane będą prace nad rozbudową bazy danych Demografia. Podej-
mowane działania zmierzają do utworzenia kompletnego zasobu informacji 
o procesach demograficznych i (w pewnym zakresie) społecznych, w możliwie 
długich szeregach czasowych. Będą one obejmowały m.in. informacje o stanie 
i strukturze ludności Polski, ruchu naturalnym ludności, trwaniu życia, progno-
zach demograficznych, rodzinach i gospodarstwach domowych oraz migracjach 
wewnętrznych i zagranicznych. 
 Zasadniczymi tematami badawczymi będzie, jak co roku, obserwacja zjawisk 
określanych mianem ruchu naturalnego ludności (urodzenia, dzietność, zgony, 
małżeństwa, rozwody i separacje orzekane prawnie). Są to badania pełne i sta-
nowią podstawę do opracowywania bilansów ludności dla wszystkich przekro-
jów podziału administracyjnego kraju, a także prowadzenia szacunków oraz 
prognoz ludności. Informacje z tych badań niezbędne są do oceny sytuacji de-
mograficznej i zachodzących zmian w procesach demograficznych. Dane o zgo-
nach służą do opracowania tablic trwania życia (wykorzystywanych m.in. 
w systemie ubezpieczeń społecznych). Liczba i struktura ludności w ujęciu re-
gionalnym stanowi punkt odniesienia dla prawie wszystkich współczynników 
demograficznych, a także dla wielu wskaźników społecznych oraz gospodar-
czych wykorzystywanych do monitorowania programów i strategii rozwoju 
kraju. 
 Prowadzenie bilansów ludności w latach pospisowych oraz obserwacja i ana-
liza zmian kształtujących procesy ludnościowe obecnie i w przeszłości tworzą 
podstawy do opracowywania prognoz demograficznych zarówno krótko- jak 
i długookresowych. W 2015 r. będą monitorowane wyniki prognozy na lata 
2014—2050 opracowanej na podstawie wyników ostatniego NSP. 
 W badaniu migracji zagranicznych kontynuowane będą prace nad szacunkami 
faktycznej emigracji Polaków za granicę (krótko- i długookresowej) oraz imigracji 
cudzoziemców do naszego kraju (tzw. zasoby migracyjne). Wyniki rozszerzonych 
badań migracji zagranicznych, w tym wyjazdów za granicę na pobyt stały oraz 
długookresowy, pozwalają na prowadzenie bilansów stanu i struktury ludności 
według podstawowego podziału administracyjnego kraju, w tym z wyróżnieniem 
kategorii ludności rezydującej. 
 W grudniu 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie (WE) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyki 



18 

europejskiej w dziedzinie demografii. Rozporządzenie to zobowiązuje kraje 
członkowskie UE do przekazywania corocznie danych o liczbie i strukturze 
ludności, danych demograficznych o urodzeniach i zgonach w ujęciu ogólnokra-
jowym oraz regionalnym (NTS 2). Jest ono pierwszym aktem prawnym UE 
regulującym harmonizację statystyki ludności i ruchu naturalnego. 
 W 2015 r. kontynuowane będą prace metodologiczne nad metodami szacowa-
nia stanów i struktury ludności według rozmieszczenia terytorialnego, które 
docelowo mają zastąpić prowadzone obecnie bilanse ludności. Związane jest to 
z przewidywanym brakiem informacji o miejscu zamieszkania osób, spowo- 
dowanym wejściem w życie w 2016 r. art. 74, art. 75 oraz art. 78 ustawy 
z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

 
RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA 

 
 Podstawowym źródłem informacji o warunkach bytu ludności jest reprezenta-
cyjne badanie budżetów gospodarstw domowych, dostarczające danych o docho- 
dach, wydatkach, spożyciu ilościowym żywności oraz o warunkach mieszka-
niowych i wyposażeniu gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użyt-
kowania. Obserwacją statystyczną objęte są prywatne gospodarstwa domowe. 
Wyniki tego badania, poza analizami sytuacji materialnej, służą m.in. jako wagi 
do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, są wykorzysty-
wane do ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia, progów interwencji 
socjalnej oraz opracowywania modeli symulacyjnych obciążeń podatkowych 
gospodarstw domowych i świadczeń społecznych. 
 Zgodnie z zaleceniami UE kontynuowane będzie Europejskie badanie docho-
dów i warunków życia (EU-SILC), które jest prowadzone metodą czteroletniego 
panelu rotacyjnego. Wyniki umożliwią przeprowadzenie zarówno analiz prze-
krojowych, jak również analiz zmian zjawisk społecznych objętych badaniem, 
a dotyczących m.in. poziomu i zróżnicowania dochodów, ubóstwa, wykluczenia 
społecznego oraz innych dziedzin z zakresu warunków życia ludności. Zharmo-
nizowana metodologia EU-SILC pozwala na otrzymywanie porównywalnych 
danych i analizę tych zjawisk również na poziomie europejskim. Dotyczy to 
także wskaźników statystycznych wykorzystywanych do monitorowania postępu 
w krajach UE w osiąganiu wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa 
i wykluczenia społecznego (w tym strategia Europa 2020).  
 W ramach EU-SILC prowadzone są również badania modułowe — w 2015 r. 
dodatkowy zestaw pytań będzie dotyczył uczestnictwa osób w wieku 16 lat 
i więcej w życiu społecznym i kulturalnym. Ze względu na wagę zagadnień 
związanych z deprywacją materialną również ta tematyka zostanie włączona 
jako drugi moduł do badania EU-SILC. 
 W 2015 r. kontynuowane będzie reprezentacyjne badanie kondycji gospo-
darstw domowych (postaw konsumentów). Badane subiektywne opinie ludności 
na temat: zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, zmian cen i bezrobocia, 
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sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności ludności do oszczędza-
nia oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku i wydatków związa-
nych z mieszkaniem dostarczą przesłanek do oceny sytuacji na rynku oraz ocze-
kiwań konsumenckich, analizowania trendów konsumpcji i cykli koniunktural-
nych, jak również do formułowania prognoz ekonomicznych. 
 Uzupełnieniem informacji na temat jakości i warunków życia ludności będą 
wyniki przeprowadzonego w 2013 r. badania budżetu czasu. W 2015 r. będą 
przedstawione zmiany w modelu życia społeczeństwa polskiego w ostatnich 
dziesięciu latach. Prezentowane będą m.in. informacje o rozmiarach i sposobie 
wykorzystania czasu wolnego, ilości czasu poświęcanego pracy, nauce, opiece 
nad dziećmi, a także przeprowadzona będzie wycena wartości czasu pracy 
w gospodarstwach domowych. 
 W 2015 r. druga edycja cyklicznego badania spójności społecznej pozwoli na 
dokonanie wszechstronnych ocen jakości życia, rozumianej jako kategoria 
uwzględniająca zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne oraz ocenianej przez 
pryzmat wskaźników obiektywnych i ocen subiektywnych. 
 Tematykę warunków bytu ludności wzbogaci badanie wtórne dotyczące od-
działywania procesów inflacyjnych na kształtowanie się popytu konsumpcyj- 
nego, skłonności do oszczędzania i zadłużania się gospodarstw domowych, 
z uwzględnieniem czynników ekonomiczno-demograficznych w korelacji ze zmia- 
nami cen konsumpcyjnych. 
 Kontynuowane będzie również wtórne badanie zjawiska ubóstwa i procesów 
wykluczenia społecznego, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych 
z badań pierwotnych (budżetów gospodarstw domowych, EU-SILC i spójności 
społecznej). Kolejna edycja foldera Jakość życia w Polsce będzie prezentować 
ok. 60 kluczowych wskaźników jakości życia. Wskaźniki te są grupowane 
w 10 domenach: materialne warunki życia; główny rodzaj aktywności, w tym 
praca; zdrowie; edukacja; czas wolny i relacje społeczne; bezpieczeństwo eko-
nomiczne i fizyczne; państwo i podstawowe prawa, aktywność obywatelska; 
jakość środowiska w miejscu zamieszkania oraz subiektywny dobrobyt. 
 W 2015 r. będą prowadzone badania wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
Objęte nimi zostaną rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka (rodzinna piecza 
zastępcza) oraz placówki zapewniające pomoc dzieciom pozbawionym częścio-
wo lub całkowicie opieki rodzicielskiej (instytucjonalna piecza zastępcza oraz 
placówki wsparcia dziennego). 
 Badanie rodzinnej pieczy zastępczej obejmie wszystkie rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka, za które dane podaje jej organizator. Dane pozwolą 
określić liczbę rodzinnych domów dziecka i rodzin poszczególnych typów, wiek 
i płeć osób tworzących rodzinę zastępczą oraz rodzinny dom dziecka, wiek, płeć 
oraz inne cechy dzieci objętych tą pieczą, a także przyczyny opuszczenia ro-
dzinnej pieczy zastępczej. Zasięg badania instytucjonalnej pieczy zastępczej 
oraz placówek wsparcia dziennego obejmie placówki wsparcia dziennego, opie-
kuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i inter-
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wencyjne ośrodki preadopcyjne. Dostarczy informacji o liczbie i typie jednostek 
zapewniających opiekę, liczbie i cechach społeczno-demograficznych wycho-
wanków oraz przyczynach opuszczenia placówek. 
 Badania żłobków i klubów dziecięcych dostarczą informacji dotyczących 
organu założycielskiego, czasu pracy placówki, regionów, województw, 
a w niektórych przypadkach podregionów, powiatów i gmin (placówki, miejsca 
w nich, dzieci przebywające i wypisane w ciągu roku), udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych, a także personelu i wolontariuszy. Dopełnieniem wiedzy na 
temat opieki nad małym dzieckiem do lat 3 będzie uzyskanie ze źródeł admini-
stracyjnych informacji o nianiach i opiekunach dziennych. 
 W 2015 r. kontynuowana będzie obserwacja statystyczna stacjonarnych za-
kładów pomocy społecznej. Prowadzone badanie pozwoli na monitorowanie 
zmian ilościowych i jakościowych infrastruktury pomocy społecznej, opis dzia-
łalności placówek i innych form pomocy, zatrudnionej kadry medycznej, a także 
na określenie liczby osób korzystających z opieki oraz ich charakterystykę pod 
względem cech społeczno-demograficznych.  
 Prowadzone będzie też badanie beneficjentów środowiskowej pomocy spo-
łecznej, oparte w głównej mierze na zbiorach Krajowego Systemu Monitoringu 
Pomocy Społecznej. Analizowane są również zbiory danych jednostkowych 
z systemów emerytalno-rentowych ZUS i KRUS oraz o bezrobotnych z powia-
towych urzędów pracy. Dane te, obok zbiorów Ministerstwa Finansów, posze- 
rzają charakterystykę ekonomiczną otoczenia beneficjentów pomocy społecznej. 
Realizowane będzie również badanie dotyczące świadczenia na rzecz rodziny, 
w którym zostaną wykorzystane dane administracyjne z Krajowego Systemu 
Monitoringu Świadczeń Rodzinnych. 
 Te dwa ostatnie badania umożliwią charakterystykę grup ludności oraz grup 
gospodarstw domowych i rodzin korzystających z pomocy finansowej lub rze-
czowej oraz pozwolą na szczegółową charakterystykę beneficjentów. Pozwolą 
także ustalić zróżnicowanie zapotrzebowania na pomoc w rozmaitych regionach 
kraju w zależności od lokalnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

 
STATYSTYKA EDUKACJI 

 
 Badaniami objęto wszystkie formy kształcenia dzieci i młodzieży oraz dzia-
łalność opiekuńczo-wychowawczą, a także kształcenie w systemie szkolnictwa 
wyższego. Statystyka edukacji oparta jest na danych zawartych w systemie 
informacji oświatowej (SIO), prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Na- 
rodowej oraz uzyskiwane są z systemu informacji o szkolnictwie wyższym 
(POL-on), a także sprawozdawczości GUS na temat szkół wyższych. 
 W 2015 r. kontynuowane będzie badanie szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych oraz form opieki nad dziećmi i młodzieżą, mające 
na celu uzyskanie danych charakteryzujących edukację dzieci i młodzieży, pro-
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wadzoną przez podmioty objęte systemem oświaty, określenie warunków kształ-
cenia i obserwację przepływu dzieci i młodzieży przez system szkolny, a także 
uzyskanie informacji o zakresie uzupełniania edukacji przez dorosłych w syste-
mie szkolnym. 
 Gromadzone dane będą obejmować m.in. uczniów (w tym objętych kształce-
niem specjalnym) i absolwentów wszystkich typów szkół, spełnianie obowiązku 
szkolnego, wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, nauczycieli wykonujących 
obowiązkowe zadania dydaktyczne, nauczanie języków obcych, placówki wy-
chowania przedszkolnego, różne typy ośrodków wychowawczych i ich wycho-
wanków, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, a także informacje dotyczące doży-
wiania uczniów, dowożenia do szkół, korzystania z internatów oraz udzielonych 
stypendiów i zasiłków. Zebrane zostaną dane dotyczące domów i stołówek stu-
denckich oraz form pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów. 
 Prowadzone będzie również badanie szkół wyższych i ich finansów, którego 
celem jest uzyskanie danych o ich działalności oraz instytutach naukowych 
i badawczych, prowadzących studia doktoranckie i kształcenie podyplomowe. 
Gromadzone będą informacje o kandydatach, osobach przyjętych na I rok stu-
diów, studentach i absolwentach według kierunków studiów, o słuchaczach stu-
diów podyplomowych i uczestnikach studiów doktoranckich oraz pracownikach 
szkół wyższych, o liczbie nadanych tytułów i stopni naukowych oraz liczbie 
osób pobierających stypendia naukowe. Dane o przychodach, kosztach, wyniku 
finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwolą m.in. na 
uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół wyższych. 
 W 2015 r. będą też zebrane dane finansowe ze szkół i placówek oświatowych 
w celu zbadania źródeł finansowania edukacji w Polsce, zarówno w sektorze 
prywatnym jak i publicznym. Z kolei cykliczne badanie ustawicznego szkolenia 
zawodowego w przedsiębiorstwach dostarczy informacji na temat stopnia zaan-
gażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zatrudnio-
nych. Badanie uniwersytetów III wieku pozwoli poszerzyć wiedzę na temat tej 
formy kształcenia ludzi starszych. 

 
STATYSTYKA KULTURY 

 
 Badaniami stałymi objęto jednostki prowadzące regularną działalność sce-
niczną (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne, 
chóry, zespoły pieśni i tańca, przedsiębiorstwa estradowe) oraz inne jednostki 
prowadzące profesjonalną działalność kulturalną: muzea, biblioteki (publiczne, 
naukowe, pedagogiczne, fachowe), instytucje filmowe i kina, galerie i salony 
wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. Uzupełnieniem tych 
badań jest badanie masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz badanie 
rynku dzieł sztuki. W 2015 r. po raz pierwszy zostaną opracowane wyniki bada-
nia pozwalające na ocenę najważniejszych aspektów funkcjonowania rynku dzieł 
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sztuki i antyków w Polsce pod względem rodzajów produktów i podmiotów, ich 
powiązań zewnętrznych (w tym międzynarodowych), a także podjętej współpra-
cy oraz rodzajów aktywności. Ponadto zostaną opracowane i opublikowane wy-
niki badania uczestnictwa ludności w kulturze. 
 Prowadzone będą również prace nad rozpoznaniem administracyjnych i poza-
administracyjnych źródeł danych oraz opracowaniem cyklicznego uzyskiwania 
informacji o pracach konserwatorskich i remontowych w obiektach zabytko-
wych oraz o rewitalizacji zabytków. 
 Kontynuowane będzie badanie finansów państwowych i samorządowych 
instytucji kultury mających osobowość prawną, bez względu na liczbę pracują-
cych, a także w zakresie zmian zachodzących w strukturze rodzajowej działalno-
ści tych podmiotów i jej rozmieszczeniu terytorialnym. Celem tego badania jest 
zebranie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez 
instytucje kultury. 
 

ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA 
 
 Kontynuowana będzie statystyczna obserwacja podmiotów udzielających 
świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej, która dotyczy placówek o różnych for-
mach organizacyjnych i na różnych poziomach opieki, bez względu na formę 
własności, jak i źródło finansowania usług zdrowotnych. Badaniami objęta bę-
dzie opieka zdrowotna ambulatoryjna (podstawowa i specjalistyczna), szpitalna, 
lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne, działalność sanitarna, a także 
opieka prowadzona przez indywidualne i grupowe praktyki lekarskie. 
 Informacje o stanie zdrowia ludności, w tym dane o zachorowalności, są uzy-
skiwane z badań resortowych, ze źródeł administracyjnych i rejestrów. Najpeł-
niejszego zestawu danych charakteryzujących stan zdrowia Polaków dostarcza 
reprezentacyjne Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS). Wyniki bada-
nia są źródłem informacji o kondycji zdrowotnej mieszkańców Unii i jej zróżni-
cowaniu. Umożliwią one ocenę wdrażania krajowych i wspólnotowych progra-
mów zdrowotnych i dadzą podstawę do stworzenia bazy danych służących wyli-
czaniu wskaźników zdrowia. 
 Dodatkowych informacji o stanie zdrowia ludności Polski w zakresie podsta-
wowych wskaźników (samoocena stanu zdrowia, występowanie długotrwałych 
problemów zdrowotnych oraz ograniczeń w wykonywaniu podstawowych czyn-
ności życiowych) dostarcza moduł zdrowia włączony na stałe do badania do-
chodów i warunków życia ludności (EU-SILC).  
 Corocznie opracowywany Narodowy Rachunek Zdrowia dostarcza informa-
cji o wydatkach poniesionych na ochronę zdrowia od wszystkich płatników 
w powiązaniu z dostawcami usług zdrowotnych i realizowanymi funkcjami. 
Narodowy Rachunek Zdrowia sporządzany jest na podstawie wspólnej meto-
dologii Eurostatu, OECD i WHO, a jego wyniki w postaci Wspólnego Kwe-
stionariusza przekazywane są regularnie tym organizacjom. W 2015 r. Naro-
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dowy Rachunek Zdrowia sporządzany będzie zgodnie z nową metodologią 
(SHA 2011). 
 W celu uzyskania kompleksowej informacji o działaniu systemu opieki zdro-
wotnej, w szerszym zakresie zbierane będą informacje ze źródeł administracyj-
nych, np. z zakresu służby medycyny pracy, podmiotów świadczących usługi 
rehabilitacyjne, ratownictwa medycznego, a także z systemów administracyj-
nych istniejących w opiece zdrowotnej, np. dotyczących lekarzy i lekarzy denty-
stów będących w trakcie specjalizacji. 
 Planowane jest również wykorzystywanie opracowywanego w Ministerstwie 
Zdrowia elektronicznego Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia. 
 

TURYSTYKA I SPORT 
 
 GUS realizuje badania statystyczne turystyki dotyczące charakterystyki i wy- 
korzystania turystycznej bazy noclegowej. Miesięcznym badaniem objęte są 
turystyczne obiekty noclegowe mające 10 i więcej miejsc noclegowych, a bada- 
niem reprezentacyjnym raz w roku jednostki zakwaterowania turystycznego 
mające mniej niż 10 miejsc noclegowych. W celu uzyskania pełnej informacji 
o liczbie turystycznych obiektów noclegowych wykorzystywane są również dane 
z Ewidencji Obiektów Turystycznych zasilanej przez urzędy miast i gmin. 
 Badanie ruchu granicznego od momentu włączenia Polski do strefy Schengen 
obejmuje wyłącznie przejścia graniczne zlokalizowane na granicach zew- 
nętrznych UE. W tym celu GUS otrzymuje z Komendy Głównej Straży 
Granicznej, z Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej, informacje o wielkości 
i strukturze ruchu granicznego osób i środków transportu na zewnętrznych 
granicach UE. Sporządzane będą także szacunki ruchu osobowego na granicach 
Polski z krajami UE.  
 We współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz NBP realizowane bę-
dzie badanie mające na celu oszacowanie liczby podróży nierezydentów do Polski, 
wartości wydatków poniesionych w tych podróżach oraz scharakteryzowanie poby-
tu przyjeżdżających z zagranicy. Uzyskane zostaną informacje o przekraczających 
granicę w ramach małego ruchu granicznego oraz dotyczące ruchu granicznego na 
granicy Polski z krajami UE. Przeprowadzone będzie także badanie dotyczące skali 
uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, jak również charakte-
rystyki wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z uwzględnieniem wy-
datków związanych z wyjazdami. 
 Uzupełnieniem badań statystycznych z zakresu turystyki będą dane 
uzyskiwane od PTTK, GOPR, TOPR i WOPR służące do oceny rozwoju 
krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, a także do oceny realizacji zadań 
wynikających z określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających 
w górach, pływających i kąpiących się. 
 W 2015 r. kontynuowane będzie badanie z zakresu działalności polskich 
związków sportowych, które dostarcza informacji m.in. o zawodnikach, w tym 
reprezentantach Polski, sędziach sportowych i kadrze szkoleniowej.  
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 Ponadto przeprowadzone będą badania klubów sportowych oraz poza- 
szkolnych obiektów sportowych. Badanie klubów sportowych realizowane jest 
w cyklu dwuletnim i dostarcza danych dotyczących ćwiczących, sekcji sporto- 
wych w podziale na rodzaje sportów oraz kadry szkoleniowej w klubach 
sportowych. W przyszłym roku badanie to będzie rozszerzone o dział dotyczący 
infrastruktury sportowej. Pozwoli to na uzupełnienie danych zbieranych w ba- 
daniu pozaszkolnych obiektów sportowych. Obiekty sportowe natomiast badane 
są w cyklu czteroletnim, dostarczają informacji o rodzaju i standardzie infra- 
struktury sportowej. 
 Uzupełnieniem badań statystycznych z zakresu sportu są dane dotyczące 
działalności organizacji kultury fizycznej pochodzące z wewnętrznej sprawo- 
zdawczości AZS, Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”, Polskiego Związku 
Sportu Niepełnosprawnych „Start” oraz TKKF. 
 

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA 
I INNE WYBRANE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 

 
 W 2015 r. kontynuowane będą badania z zakresu działalności handlowej, 
które stanowią podstawę do przygotowania wskaźników i analiz statystycznych 
obrazujących aktualną sytuację w działalności związanej z obrotem towarowym. 
 Podobnie jak w latach ubiegłych badane będą jednostki prowadzące działalność 
gastronomiczną. Badanie dostarczy danych o sieci gastronomicznej, świadczo-
nych usługach gastronomicznych i wielkości przychodów z działalności gastro- 
nomicznej. 
 W badaniu działalności usługowej kontynuowane będzie uzyskiwanie informacji 
charakteryzujących ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność w zakresie obsługi nieruchomości, informacji, działalności 
profesjonalnej i technicznej w zakresie administrowania i działalności wspierającej 
oraz pozostałej działalności usługowej, w tym w szczególności generowania do-
chodu narodowego czy tworzenia nowych miejsc pracy.  
 Ponadto kontynuowane będzie badanie dostarczające informacji o obrotach 
uzyskanych przez podmioty zajmujące się obsługą działalności gospodarczej 
według produktu oraz kierunków ich rozdysponowania (kraj/zagranica). 
 Analiza rynku w zakresie działalności handlowej, gastronomicznej oraz usłu-
gowej dokonywana będzie na podstawie badań statystycznych, jak również in-
nych dostępnych źródeł informacji, w tym danych administracyjnych. Kontynu-
owane też będą prace na temat oceny porównywalności danych pochodzących 
z różnych źródeł. 
 

BADANIA REGIONALNE 
 
 Zadaniem priorytetowym w 2015 r. będzie kontynuacja działań związanych 
z poznawaniem potrzeb informacyjnych organów rządowych i samorządowych 
oraz zapewnieniem danych niezbędnych do opracowywania strategii i progra-
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mów rozwoju regionalnego, monitoringu i ewaluacji zawartych w nich celów, 
z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014— 
—2020. 
 W 2015 r. kontynuowane będą następujące badania:  
• zróżnicowania poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego — zapewnia 

informacje potrzebne do monitorowania zmian poziomu i dynamiki rozwoju 
regionalnego oraz analiz zróżnicowania regionalnego; 

• statystyczny system informacyjny o miastach — dostarcza informacji do 
obserwacji zmian zachodzących w polskich miastach z uwzględnieniem 
zapotrzebowania krajowego i międzynarodowego; 

• audyt miejski — zapewnia dane do europejskiego programu monitoringu 
miast „Urban Audit”; 

• statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich — integruje dane 
charakteryzujące obszary wiejskie w zakresie zjawisk społecznych i gos- 
podarczych oraz umożliwia analizę stopnia rozwoju gospodarczego i poziomu 
życia na obszarach wiejskich. 

 Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywała nowa wersja Klasyfikacji Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS. W Polsce zmianie ulegnie 
podział jednostek NUTS 3 (z 66 podregionów na 72), co spowoduje prace zwią-
zane z przeliczeniem danych retrospektywnych na potrzeby krajowe i międzyna-
rodowe. 
 Kontynuowane również będą działania związane z rozwojem i zasilaniem 
BDL. Podejmowane prace będą dotyczyć wdrażania i rozwijania nowych jego 
funkcji w zakresie prezentacji, wizualizacji i analizy zgromadzonych danych. 
Równolegle będą prowadzone prace nad poszerzaniem zakresu tematycznego 
danych BDL, w szczególności związane z otrzymywaniem informacji ze źródeł 
administracyjnych. 

 
OPERATY STATYSTYCZNE 

 
 Operat do badań statystycznych zawiera wykaz (wybranych według określo-
nych cech) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej oraz osób fizycznych będących podmiotem obserwacji statystycznej 
wraz z ich identyfikacją adresową. 
 W GUS, w celu zapewnienia spójności operatów do badań wykonywanych 
zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, prowadzone są 
systemy jednostek statystycznych. Integrują one badania dzięki jednolitej bazie 
podmiotowej. System ten spełnia wymagania prawne UE dotyczące rejestrów 
przedsiębiorstw do celów statystycznych.  
 System Jednostek do Badań Społecznych zapewnia z kolei informacje służące 
tworzeniu operatów podmiotów do badań statystycznych, dotyczących osób 
objętych programem badań statystyki publicznej. W systemie gromadzone są 
cechy identyfikacyjne, adresowe i klasyfikacyjne niezbędne do tworzenia opera-



26 

tów i grupowania wyników, do gromadzenia których służby statystyki publicz-
nej upoważnia art. 35 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej. System ten istotnie 
wspiera integrację badań społecznych prowadzonych przez GUS.  
W 2015 r. będzie on wykorzystany do tworzenia operatów do wybranych badań 
społecznych. 
 W celu umożliwienia przestrzennej wizualizacji wyników badań statystycznych 
operaty będą miały charakter przestrzenny, tzn. dane zostaną uzupełnione 
o atrybuty przestrzenne — współrzędne geograficzne. Posłużą do tego przestrzenne 
bazy punktów adresowych budynków mieszkalnych z krajowego rejestru urzędo-
wego podziału terytorialnego kraju (TERYT), uzupełnione danymi z innych źródeł, 
m.in. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie państwowego rejestru 
granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, państwowego 
rejestru nazw geograficznych, ortofotomap z urzędów marszałkowskich w zakresie 
Bazy Danych Obiektów Topograficznych, a z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wykorzystane będą dane o działkach oraz ze starostw powiatowych 
dane z ewidencji gruntów i budynków. 
 
mgr Irena Marczuk — GUS 

 

SUMMARY 
 
 The paper presents the research intentions of official statistics prepared in 
close cooperation with government agencies, local government units, as well as 
business, social and union organizations. The basic criterion for the preparation 
of the program was to provide the continuous observation socio-economic situa-
tion of the country. The proposed research will provide information to enable 
the obtaining and analyzing current assessments used for forecasting trends and 
historical and international comparisons. 

 

РЕЗЮМЕ 
 
 Статья представляет научно-исследовательские планы официальной 
статистики подготовленные в тесном сотрудничестве с органами пра-
вительственной администрации, единицами территориального самоу-
правления, а также с экономическими, социальными и профсоюзными 
организациями. Основным критерием для подготовки программы было 
обеспечение возможностей постоянного наблюдения за социально- 
-экономическим положением страны. Планированные обследования обе-
спечат получение информаций позволяющих проводить анализ и текущую 
оценку, используемые для прогнозирования тенденций, а также для 
исторических и международных сопоставлений.  


