
45 

 STATYSTYKA REGIONALNA 

 

Dorota SZABAN, Robert WRÓBEL 

 

Integracja zasobów informacyjnych 
źródłem do efektywnego zarządzania regionem 
 

W ostatnich latach, szczególnie po akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE), 
ogromnie zyskało na znaczeniu planowanie i zarządzanie strategiczne na wszyst-
kich szczeblach administracji. Wzmacnianie programowania strategicznego zosta-
ło wyraźnie zaznaczone przez Komisję Europejską w tzw. „V Raporcie Kohezyj-
nym” jako jeden z celów, na który winna być ukierunkowana polityka spójności  
w perspektywie lat 2014—2020. Równolegle jednym z priorytetów tej polityki 
(wynikającym ze strategii Europa 2020) jest zmniejszanie różnic w rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym państw członkowskich poprzez wspieranie potencjałów 
rozwoju wszystkich regionów wspólnoty. Tym samym województwa kreujące  
i realizujące strategiczne założenia polityki regionalnej traktowane są jako pod-
mioty kluczowe. Postawione wyzwania, w kontekście spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, wymagają od regionalnych ośrodków decyzyjnych dzia-
łań zmierzających do poprawy jakości programowania i zarządzania strategiczne-
go, które wpłyną na wymierne efekty polityki spójności w wymiarze regionalnym. 

W planowaniu i monitorowaniu rozwoju społecznego szczególnie ważne staje 
się posiadanie informacji. Informacja jest także kluczowym czynnikiem bogace-
nia się oraz rozwoju społeczeństwa współczesnego — nazywanego często in-
formacyjnym (SI1) lub opartym na wiedzy (SOW)2. We współczesnym świecie 
                      

1 Termin „społeczeństwo informacyjne” (Krzysztofek, Szczepański, 2002, s.170) kładzie nacisk 
na fakt, iż zastosowanie informacji ma, poza istotnym znaczeniem dla ekonomii, daleko idące 
konsekwencje społeczne. Społeczeństwo informacyjne oznacza możliwość szerokiego dostępu do 
informacji, możliwość interakcji i swobodnego operowania danymi. Społeczeństwo informacyjne 
jako pewien model myślenia czy postępowania jest osadzone mocno w mechanizmach wykorzy-
stania infrastruktury informatycznej, choć ma jednocześnie wiele konotacji do innych gałęzi funk-
cjonowania. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie stosunkowo duża dostępność informacji 
i danych w postaci elektronicznych zasobów statystyki publicznej czy publiczne udostępnianie 
zbiorów danych pochodzących z badań społecznych. 

2 Społeczeństwo oparte na wiedzy to pojęcie, które pojawiło się w połowie lat 80. XX w. nie  
tylko jako termin teoretyczny, ale także jako proces realny. Społeczeństwo oparte na wiedzy to 
pewien model uznawany przez przedstawicieli nauk społecznych jako wstępny etap cywilizacji 
informatycznej i jako odpowiedź na wyzwania globalizacji. By ten model społeczeństwa mógł się 
rozwijać konieczne jest współdziałanie trzech środowisk: publicznego, akademickiego i biznesowe-
go. Podstawowymi założeniami SOW jest diagnozowanie mechanizmów oddziaływania na prze-
miany i rozwój gospodarki. Do podstawowych składników SOW należy zaliczyć zarządzanie pro-
cesami gospodarczymi oraz umiejętne kierowanie ludźmi na wszystkich szczeblach, wymuszające 
efektywność i stymulujące innowacyjność oraz rozwój. Narzędziami SOW są: konieczność zdoby-
wania i wykorzystywania informacji, potrzeba przemiany społeczeństwa przemysłowego w infor-
macyjne, uzależnienie zdolności przeżycia różnych podmiotów (szczególnie instytucji samorządo-
wych) od dostępu do informacji oraz umiejętnego ich przetwarzania i adaptacji do zmian. 
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coraz więcej zjawisk i procesów traci dotychczasowe formy, znaczenia czy 
funkcje. Jesteśmy świadkami nowych zjawisk. Stare, dotąd znane instrumenty 
i mechanizmy tracą swoją użyteczność. Szybkość przeobrażeń cywilizacyjnych 
osiąga dziś poziom nigdy wcześniej nie spotykany, a centrum tych zmian staje 
się właśnie informacja i możliwość jej przekazywania. Obecnie mamy do czy-
nienia z takimi stosunkami społeczno-gospodarczymi, które charakteryzuje 
swobodny dostęp do informacji i narzędzi do ich analizy. W połączeniu ze zdol-
nością i możliwością dzielenia się wiedzą może to w konsekwencji doprowadzić 
do kreowania wartości sprzyjających rozwojowi, także w regionach. 

Celem artykułu jest charakterystyka doświadczeń związanych ze współpracą 
w wymianie danych, informacji i wiedzy, służących wspieraniu rozwoju regio-
nalnego w woj. lubuskim. Tym samym autorzy opracowania starają się uzyskać 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób integracja zasobów informacyjnych przy-
czynia się do rozwoju regionalnego. Sieć współpracy pomiędzy statystyką pu-
bliczną (reprezentowaną przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze) oraz śro-
dowiskiem naukowym (reprezentowany przez Lubuski Ośrodek Badań Społecz-
nych i Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego) oparta jest na idei 
wypracowania wspólnego systemu informacyjnego. Jest to możliwe również 
dzięki zaangażowaniu innych podmiotów, m.in. Lubuskiego Regionalnego Ob-
serwatorium Terytorialnego (LROT). Funkcjonowanie sieci oparte jest na bu-
dowie komplementarnego systemu informacji regionalnej. Można to traktować 
jako instrument służący zarządzaniu regionem oraz wspierający podejmowanie 
optymalnych rozwiązań strategicznych. Współpraca realizowana jest według 
modelu bipolarnego. Z jednej strony przedstawiciele instytucji występują w roli 
dystrybutora danych (statystyka publiczna i dane społeczne), a z drugiej podmio-
ty występują w roli ekspertów, którzy przygotowują opracowania analityczne, 
raporty w ujęciu teoretycznym i studialnym. 

 
ZNACZENIE SIECI INFORMACYJNYCH DLA PROGNOZOWANIA 

I MONITOROWANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 
W REGIONIE 

 
W większości państw obserwuje się różnice przestrzenne w rozwoju gospo-

darczym, a jednocześnie w warunkach życia czy pracy mieszkańców. Celem 
polityki regionalnej w UE jest zmniejszanie tych różnic. Wyzwaniem dla reali-
zacji postulatów rozwojowych w skali krajowej i regionalnej jest tzw. syndrom 
spóźnionego przybysza. Jest on związany z faktem, że po akcesji Polski do 
struktur wspólnotowych podlegamy modernizacji, dostosowywaniu się do reguł, 
które sformułowano bez naszego udziału. Problem ten dotyczy wielu spraw, 
m.in. związanych z rynkiem pracy, rozwojem społecznym i ograniczaniem za-
sięgu marginalizacji społecznej czy kwestii środowiskowych i gospodarczych, 
np. energetyki i ograniczenia emisji odpadów. 

Za realizację działań rozwojowych w regionach odpowiedzialne są samorządy 
wojewódzkie, które wyznaczają własne cele i priorytety, m.in. w zakresie two-
rzenia warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowania rynku pracy, 
utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej czy dbałości 
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o zrównoważony i trwały rozwój regionu. Obecnie o konkurencyjności samo-
rządów decydują przede wszystkim wskaźniki ekonomiczne (np. dotyczące licz-
by oraz zdolności ekonomicznej podmiotów gospodarczych), ale w przyszłości 
większe znaczenie powinno mieć planowanie i dostosowanie struktury działal-
ności do programów rozwojowych, które są autonomiczne dla danego regionu. 
Oznacza to potrzebę opracowywania strategii rozwoju i wdrażania jej, oddzia-
ływania na podmioty gospodarcze, a także rozwiązywanie problemów związa-
nych z koordynacją takich działań poprzez instrumenty instytucjonalne i infor-
macyjne, ale również poprzez bezpośrednią działalność w sektorze usług pu-
blicznych i infrastrukturze. 

Przyjmując założenie, że planowanie strategiczne i rozwój regionalny opierają 
się w dużej mierze na informacji, niezbędną staje się umiejętność sprawnego 
uzyskiwania, definiowania i analizowania faktów oraz zdarzeń, które przekształ-
cają się w narzędzia pomocne we wdrażaniu optymalnych rozwiązań. Takimi 
narzędziami są rozmaite systemy informacyjne. 

Rzeczywistość zmienia się dynamicznie, w związku z czym w zarządzaniu 
regionalnym istotne jest doskonalenie systemu informacyjnego. W dobie natłoku 
informacji i częstego braku ich logicznego umiejscowienia czy też niewłaściwe-
go ich powiązania, niezbędne staje się stworzenie sieci informacyjnej, dzięki 
której podejmowanie decyzji strategicznych stałoby się sprawniejsze i efektyw-
niejsze. 

Budowanie sieci współpracy, która ma być instrumentem wspierającym roz-
wój regionalny, oparte jest na wytwarzaniu, gromadzeniu i wymianie informacji. 
Komunikowanie jest tu traktowane jako proces porozumiewania się przedstawi-
cieli regionalnych instytucji. Jego celem jest wymiana danych, dzielenie się 
wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach 
(głównie instytucjonalnym i jednostkowym), przy użyciu zróżnicowanych środ-
ków i wywołuje określone skutki. Można wskazać dwa modele budowania kom-
plementarnego systemu informacji regionalnej. 

Podmioty w sieci współpracy pełnią funkcję komunikacji jednostronnej, 
kształtując tzw. model transmisyjny w informowaniu społecznym3. Z kolei za-
daniem statystyki publicznej oraz badaczy społecznych jest przekazywanie da-
nych, pozostawiając ich analizę i interpretację zainteresowanym podmiotom. 
W praktyce taki model działania informacyjnego sprowadza się do reagowania 
na zapotrzebowanie informacyjne różnych podmiotów na poziomie samorządów 
lokalnych, które przekształcają zgromadzone dane w informacje i wykorzystują 
je w podejmowaniu decyzji. Ważnym elementem realizowania założeń tego 
modelu jest wykorzystanie wielu źródeł informacji, aby uzyskać jak najpełniej-
szy obraz sytuacji w regionie.  

Model interakcyjny zakłada natomiast wymianę poglądów, wspólne docho-
dzenie do ustalenia znaczenia przekazanych informacji i w ten sposób tworzenie 
optymalnych rozwiązań w budowaniu strategii rozwojowej. Można tu mówić 
o tym, że podmioty zaangażowane w proces komunikacyjny są odpowiedzialne 
za konstruowanie znaczenia przekazywanych informacji i ich interpretację. 
                      

3 Goban-Klas, Tomasz (2008); Shannon Claude E., Warren Weaver (1964). 
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Między uczestnikami wymiany informacji wytwarzają się powiązania, które 
mają zarówno charakter partnerski (komunikowanie symetryczne), jak i oparty 
na stosunku dominacji i podporządkowaniu (komunikowanie niesymetryczne 
lub komplementarne). 

 
INTEGRACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH 

W PLANOWANIU STRATEGICZNYM 
 

Woj. lubuskie wyróżnia się na tle innych regionów kraju (Szaban, Leszkie-
wicz-Baczyńska, 2012). Kształt procesów zachodzących w tym regionie jest 
wypadkową przygranicznego położenia, wydarzeń historycznych oraz specy-
ficznej mozaiki kulturowo-etnicznej. Potencjał wynikający z takiej charaktery-
styki wielokrotnie znajduje odzwierciedlenie w kreślonych celach rozwojo-
wych. Strategicznymi celami rozwoju woj. lubuskiego są: wzmocnienie rozwo-
ju regionalnego poprzez zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności go-
spodarki, poprawa dostępności komunikacyjnej i telekomunikacyjnej w ukła-
dzie zewnętrznym i wewnętrznym, zapewnienie większej spójności społecznej 
i terytorialnej. Jednocześnie w dokumentach strategicznych podkreślone jest 
dążenie do długofalowego, inteligentnego i zrównoważonego rozwoju oraz 
wzrost jakości życia mieszkańców województwa poprzez wykorzystanie 
i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier roz-
wojowych. W woj. lubuskim monitorowanie polityki publicznej wykonywane 
jest przez LROT w Zielonej Górze. Jednym z jego kluczowych zadań jest przy-
gotowywanie kompleksowych informacji dotyczących sytuacji społeczno- 
-gospodarczej województwa. Rozwój regionalny może być zapewniony wów-
czas, gdy istnieje pełna kompatybilność przepływu informacji pomiędzy insty-
tucjami koordynującymi procesy rozwojowe w skali kraju i instytucjami lokal-
nymi odpowiedzialnymi za realizację konkretnych zadań. 

Ważnym elementem kreującym politykę regionalną jest diagnozowanie aktu-
alnej sytuacji społeczno-gospodarczej i śledzenie jej dynamiki. Wzrost znacze-
nia informacji, wielość jej źródeł i problemy z właściwą interpretacją przekazu 
powodują konieczność akcentowania roli statystyki publicznej jako instytucji 
dbającej o potrzeby informacyjne społeczeństwa w sposób postrzegany jako 
rzetelny i wiarygodny. Jednak do uzyskania kompleksowego obrazu sytuacji 
w regionie ważne jest opracowywanie diagnozy społecznej wykraczającej poza 
wskaźniki instytucjonalne. Opracowanie jej jest niezbędnym elementem po-
prawnie zaplanowanego wprowadzania zmian — zarówno, jeśli planowane są 
całkowicie nowe rozwiązania, jak i gdy konieczność ich dokonania wynika  
z uciążliwości obecnych warunków. Diagnoza społeczna to — poza wykorzy-
staniem zasobów statystyki publicznej — badania i analizy, które odpowiadają 
na pytanie „jak jest?” (zarówno w wymiarze społeczności regionalnej, jak rów-
nież w mikroskali społecznej). Tego typu działalność poznawcza wynika z prze-
słanek społecznych i ma cele praktyczne (utylitarne — zastosowanie wiedzy 
naukowej do skutecznego przekształcania rzeczywistości). Diagnoza sytuacji 
społeczno-gospodarczej jest więc syntetycznym ujęciem głównych problemów 
rozwojowych województwa czy regionu. 
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Diagnoza społeczno-gospodarcza przybiera w woj. lubuskim postać złożoną. 

Można tu mówić o swoistej triangulacji podejść sprawozdawczo-analitycznych 
polegającej na strategii zwiększania rzetelności i trafności analiz. To zabieg 
metodologiczny mający na celu uwiarygodnienie zbieranych danych dzięki 
uwzględnieniu co najmniej dwóch ich źródeł. Polega on na włączeniu różnych 
modeli pomiaru do badania tego samego zjawiska. Najprościej mówiąc, koncep-
cja triangulacji oznacza, że badany temat ujmuje się — a w podejściu konstruk-
tywistycznym wytwarza — z co najmniej dwóch różnych punktów widzenia. Zwy-
kle tego rodzaju wielorakie ujęcie uzyskuje się dzięki zastosowaniu różnych per-
spektyw metodologicznych (Flick, 2011). 

Istoty triangulacji należy upatrywać nie tylko w możliwości zwiększania zau-
fania do otrzymanych informacji, ale przede wszystkim w możliwości głębszego 
zrozumienia analizowanych kwestii i możliwości generowania nowych sposo-
bów ich wyjaśniania. Współpraca socjologów z Urzędem Statystycznym w Zie-
lonej Górze oraz wymiana informacji między instytucjami przy tworzeniu dia-
gnozy strategicznej polegała na powołaniu zespołów roboczych, które dokonały 
analizy danych pierwotnych i wtórnych. Zasoby statystyki publicznej stanowią 
punkt wyjścia opisu aktualnej sytuacji regionu. Ważnym elementem oceny aktu-
alnej sytuacji są też badania społeczne (sondażowe), a ich autorem są pracowni-
cy Lubuskiego Ośrodka Badań Społecznych i Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Głównym źródłem danych są wyniki cyklicznego Lubuskiego 
Sondażu Społecznego prowadzonego od 2005 r. 

Wykorzystanie danych pochodzących z badań socjologicznych jest uzupeł-
nieniem diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych. Są to kompleksowe 
dane na temat kondycji gospodarstw domowych oraz życia jednostek dotyczące 
poczucia wpływu mieszkańców regionu na życie własne i życie społeczności, 
jak również opisujące rozmaite zachowania ekonomiczne, m.in. zapobiegające 
społecznemu wykluczeniu. Tym samym badania społeczne są traktowane jako 

SCHEMAT (1)
P

MECHANIZMU TRIANGULACJI DO DIAGNOZY SYTUACJI
S OŁECZNO-GOSPODARCZEJ REGIONU

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Zasoby
statystyki

publicznej

Badania
społeczne

Diagnoza
sytuacji

społeczno-
-gospodarczej

regionu+ =
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komplementarne źródło informacji o mieszkańcach regionu — szczególnie z ich 
perspektywy przez wskazanie przyczyn występowania niektórych zjawisk, ich 
motywacji, opinii czy aspiracji społecznych. Zamierzeniem łączenia podejść 
analitycznych w diagnozowaniu sytuacji regionu jest to, aby pamiętając 
o zróżnicowanych poziomach zbierania informacji dotyczących społeczności 
regionalnej, opisywanych kwestii nie traktować niezależnie, lecz by uchwycić je 
jako funkcjonujące w dwóch przenikających się sferach życia publicznego 
i prywatnego. W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. lubuskim 
można wskazać wyraźnie tematy, w których realizowane jest założenie kom-
plementarności informacji (schemat 2). 

 

 
 

Można tu mówić o wytworzeniu modelu informacyjnego, w którym statystyka 
publiczna ilustruje stan faktyczny, a środowisko akademickie dokonuje uzupeł-
nienia interpretacyjnego sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. 

POZIOM INSTYTUCJONALNY

(zasoby statystyki publicznej)

POZIOM JEDNOSTKOWY

(zasoby socjologiczne)

SCHEMAT (2) ZASOBÓW INFORMACYJNYCH WYKORZYSTYWANYCH
W DIAGNOZIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJ. LUBUSKIEGO

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Struktura demograficzna

Rynek

Polityka społeczna

Infrastruktura

Ochrona środowiska/rolnictwo

Przedsiębiorczość i innowacje

pracy i aktywność ekonomiczna

ludności

Rachunki regionalne

Ochrona zdrowia

Kapitał społeczny

Aktywność ob

czna

Praca zawodowa

Tożsamość regionalna

Styl życia

Zachowania pro

ywatelska

i społe

Orientacje życiowe

zdrowotne

Edukacja

Kultura

Ekonomiczne warunki życia
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PRAKTYCZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH 
W PLANOWANIU STRATEGICZNYM 

 
Łączenie zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz środowiska nau-

kowego w zarządzaniu strategicznym jest wieloetapowe — dotyczy zarówno 
procesu diagnozowania, planowania, jak i monitorowania przyjętych kierunków 
rozwoju regionu (schemat 3). 
 
 

 
 

 
Ten model łączenia zasobów wykorzystano przy tworzeniu Strategii Rozwoju 

Województwa Lubuskiego (SRWL) oraz jej aktualizacji.  
Struktura SRWL ma charakter liniowy. Na podstawie szczegółowej diagnozy 

oraz techniki SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) przygoto-
wano pozycję wyjściową woj. lubuskiego, czyli potencjały i wyzwania, 
w ramach której podsumowano diagnozę oraz przedstawiono elementy progno-
zy. Pozycję wyjściową opisano w czterech dziedzinach obejmujących całość 
problematyki gospodarczej, przestrzennej, społecznej i organizacyjnej woje-
wództwa. W tych dziedzinach zdefiniowano wyzwania na podstawie oczekiwań 
i potrzeb społeczności woj. lubuskiego4. 

                      
4 W odpowiedzi na wyzwania sformułowano cel główny strategii oraz 4 cele strategiczne służą-

ce realizacji celu głównego. Celom strategicznym podporządkowano cele operacyjne, a celom 
operacyjnym kierunki interwencji. W ramach kierunków interwencji realizowane będą konkretne 
projekty. 

Ź r ó d ł o: opra .cowanie własne

SCHEMAT (3) WYKORZYSTANIA ZASOBÓW STATYSTYKI PUBLICZNEJ
ORAZ BADAŃ SPOŁECZNYCH W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM
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W pierwszym etapie przeanalizowano dokumenty źródłowe, m.in. strategicz-
ne dokumenty UE, krajowe oraz obowiązujące w regionie. Zgromadzono opra-
cowania i analizy charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą regionu. 
Wyselekcjonowano zestaw danych i wskaźników statystycznych umożliwiają-
cych obserwację zmian zachodzących w regionie w dłuższym okresie oraz 
umożliwiających porównanie województwa z pozostałymi regionami kraju. 
Materiał analityczny, opracowany głównie przez ekspertów statystyki publicz-
nej, poszerzono o dane zgromadzone i opracowane przez zespół, którego prace 
koordynował Instytut Socjologii UZ. Zespół przeprowadził m.in. ankiety i wy-
wiady z przedstawicielami: samorządu terytorialnego, organizacji III sektora, 
instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami oraz wywiady indywidualne 
z członkami Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Uzyskano dane za-
równo o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Wynikiem wspólnych dzia-
łań było opracowanie diagnozy stanowiącej również punkt wyjścia dla prac  
zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, który 
sformułował cele strategiczne, a następnie operacyjne. 

Istotnym elementem aktualizacji SRWL były działania w zakresie wyboru 
wskaźników realizacji zadań. Przyjęto zasadę, że dany wskaźnik musi zmieniać 
wartość w wyniku interwencji publicznej oraz oddawać istotę celu, do którego 
jest przyporządkowany. Założono, iż wskaźniki muszą spełniać następujące 
kryteria: być wiarygodne, poprawne metodologicznie, porównywalne i dające 
się aktualizować, umożliwiać jednoznaczną interpretację skali i kierunku zmian 
oraz mieć odzwierciedlenie w zasobach informacyjnych. Wybrano 4 wskaźniki 
stopnia realizacji celu głównego oraz 18 wskaźników stopnia realizacji celów 
strategicznych. W przypadku prawie 82% wskaźników źródłem danych były 
GUS lub Eurostat. 

Wspólnie z LROT podjęto działania zmierzające do stworzenia profesjonal-
nego systemu informacji przestrzennej i regionalnej, budowy elektronicznej 
bazy danych zawierającej jednolity system wskaźników oraz opracowywania 
raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym województwa, 
jak również scenariuszy rozwoju. 

Jednym z ważnych ogniw sprzyjających wymianie informacji czy doświad-
czeń wynikających z diagnozowania sytuacji w regionie pomiędzy statystyką 
publiczną a środowiskami naukowo-badawczymi jest realizacja szeroko rozu-
mianych działań promocyjno-popularyzatorskich. Od kilku lat podejmowane są 
wspólne działania mające na celu ożywienie zainteresowania instytucji publicz-
nych, samorządów i mieszkańców regionu sytuacją społeczno-gospodarczą wo-
jewództwa i możliwościami, jakie w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji mają 
statystyka publiczna oraz środowisko akademickie. Przykładem tego typu dzia-
łań jest wspólna organizacja konferencji naukowych, debat czy seminariów, np.: 
Dostępność i jakość zasobów informacyjnych kluczowym elementem programo-
wania i monitorowania polityki rozwoju, cykliczna międzynarodowa konferen-
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cja naukowa pt. Zielonogórskie Spotkania z Demografią5 czy też seminarium 
naukowe pt. Stan obecny i perspektywy rozwoju ludności województwa lubu-
skiego. Podejmowane są jednocześnie próby zintegrowania wielodyscyplinar-
nych studiów i badań naukowych obejmujących zjawiska wpływające na rozwój 
regionalny. Wyniki tych prac stanowią instrumenty wspomagające ośrodki de-
cyzyjne w realizacji polityki regionalnej i przestrzennej.  

Budowanie sieci wymiany informacji pozwala realizować także założenie 
mówiące, że służby statystyki publicznej oraz środowisko akademickie stanowią 
instytucje doradczo-eksperckie w wielu tematach związanych z projektowaniem 
i monitorowaniem rozwoju regionalnego. Przedstawiciele tych instytucji uczest-
niczą także w ważnych z perspektywy rozwoju regionalnego gremiach: Radzie 
Naukowej Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Radzie ds. 
Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuskiej Radzie Zdrowia czy też Lubu-
skiej Radzie Innowacji, czyli organach opiniodawczo-doradczych Zarządu Wo-
jewództwa Lubuskiego w zakresie planowania, wdrażania i monitorowania rea-
lizacji poszczególnych dokumentów strategicznych. 
 

ZAŁOŻENIA DO ROZWOJU INTEGRACJI 
REGIONALNYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH 

 
W przypadku woj. lubuskiego współpraca pomiędzy partnerami w obydwu 

instytucjach jest regulowana zapisami porozumienia o współpracy. Umożliwia 
ono zarówno współpracę edukacyjną, jak i kooperację naukowo-badawczą. 
Wspólne projekty przewidują konsultacje naukowe, wymianę doświadczeń, 
organizację szkoleń, konferencji oraz spotkań naukowych w kraju i za granicą. 

Współpraca w przyszłości będzie oparta na permanentnym monitorowaniu 
potrzeb informacyjnych instytucji wdrażających założenia unijnej polityki spój-
ności oraz podejmowaniu działań mających na celu kompleksowe wsparcie in-
formacyjne. 

Ważnym elementem współpracy będzie także prowadzenie studiów, analiz 
oraz projektów badawczych, których wyniki będą stanowiły uzupełnienie zaso-
bów informacyjnych statystyki publicznej. Będą również realizowane działania 
promocyjno-popularyzatorskie kształtujące wizerunek obu środowisk. 

Wspierany będzie też projekt wdrożenia systemu monitorowania polityk pu-
blicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalne-
go Obserwatorium Terytorialnego. Obecnie priorytetem jest zakończenie budo-
wy regionalnego portalu z bazą wiedzy — obserwujlubuskie.pl. Instytucje od-
powiadają za wsparcie w wyselekcjonowaniu obszarów poddanych monitoro-

                      
5 Tytuły referatów: Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych; Spo-

łeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środ-
kowej w czasach nowożytnych; Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środ-
kowej w czasach nowożytnych; Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej. 
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waniu i za wybór wskaźników, które w sposób rzetelny, obiektywny i ciągły 
pozwolą na obserwację zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym wojewódz-
twa. Planowane jest również zasilanie portalu analizami podkreślającymi specy-
fikę regionu, które również będą określały dziedziny ryzyka (np. delimitacja 
obszarów zagrożonych ubóstwem materialnym). 

Wyzwaniem dla sieci współpracy w najbliższym czasie będą przygotowania 
do Wielowymiarowej Diagnozy Regionalnej — projektu pionierskiego pozwala-
jącego władzom wojewódzkim uzyskać pełny obraz sytuacji społeczno-gos-
podarczej w regionie. Diagnoza ma być regionalnym (implementowanym 
w każdym województwie) działaniem wykorzystującym istniejący potencjał in-
formacyjny, służący prowadzeniu studiów empirycznych i analiz dotyczących 
wielu wymiarów funkcjonowania społeczności lokalnych. Woj. lubuskie jest tu 
traktowane jako swoiste laboratorium, region, gdzie takie przedsięwzięcie będzie 
testowane. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania ma być LROT, 
a partnerami — statystyka publiczna oraz środowisko naukowe. Propozycja ta 
wynika bezpośrednio z dotychczasowych doświadczeń we współpracy w zakresie 
wymiany informacji między podmiotami i ilustruje, jak integracja zasobów in-
formacyjnych może przyczyniać się do skutecznego rozwoju regionalnego. 
 
dr Dorota Szaban — Uniwersytet Zielonogórski, mgr Robert Wróbel — Urząd Statystyczny 
w Zielonej Górze 
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SUMMARY 
 
 The aim of the article is to characterize the experience of networking in the 
exchange of data, information and knowledge, to promote regional development 
in the Lubuskie voivodship (province). Efforts were made to get the answer to 
the question of how integrated information resources contribute to regional 
development. The cooperation of official statistics and the scientific community 
is based on the idea of developing a joint information system. This collaboration 
also invited Lubuskie Regional Territorial Observatory. Cooperation shall be 
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implemented according to a bipolar model. Participating in this activity players 
create and provide complementary information. On their basis are constructed 
strategic planning and socio-economic diagnosis. In these institutions are pre-
pared study work, studies and specialist reports. 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 Целью статьи является характеристика опыта связанного с раз-
работкой сетей сотрудничества в области обмена данными, инфор-
мацией и знаниями, которые поддерживают региональное развитие  
в лубуском воеводстве. Авторы статьи пытаются получить ответ на 
вопрос, как интеграция информационных ресурсов способствует 
региональному развитию. Сотрудничество государственной статистики 
и научных кругов заключается в разработке совместной информационной 
системы. К этому сотрудничеству была приглошена Лубуская рег-
иональная территориальная обсерватория. Сотрудничество будет 
осуществлятся по биполярной модели. Все единицы принимающие участие 
в этой деятельности разрабатывают и передают комплементарные 
информации, которые являются основой для стратегического плани-
рования и социально-экономического диагноза. Эти учреждения под-
готавливают исследовательские работы, аналитические разработки  
и специалистические отчеты. 
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