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1. BIOGRAMY
Dr Andrzej Jakubowski
Doktor nauk społecznych. Zatrudniony w Lubelskim Ośrodku
Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie na
stanowisku starszego specjalisty ds. analiz i opracowań
statystycznych, adiunkt w Zakładzie Geografii SpołecznoEkonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej

Uniwersytetu

Marii

Curie-Skłodowskiej

w Lublinie.
Autor ponad 50 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego
i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
przygranicznych i transgranicznych.
Członek Regional Studies Association.

Wybrane publikacje:
1. Jakubowski A., (2018), Asymmetry of economic development of cross-border areas in the
context of perception of near-border location, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16/2,
ss. 123-131.
2. Wesołowska M., Jakubowski A., (2018), Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach
wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, Studia Regionalne i Lokalne,
3(73)/2018, ss. 118-146, DOI: 10.7366/1509499537306.
3. Jakubowski A., (2018), Lublin jako ośrodek nauki, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 95-107.
4. Jakubowski A., (2018), Lublin jako ośrodek kultury, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 109-116.
5. Bronisz U., Dziaduch S., Hrytsuk A., Jakubowski A., Jangas-Kurzak A., Olszewska-Welman A.,
Rosołowska M., Sochacka E., Ściborek-Rycyk M., Hausman-Czerwińska J., Medolińska K.,
Wróbel K., Zych M., (2018), Atlas statystyczny województwa lubelskiego, Warszawa: Główny
Urząd Statystyczny.
6. Jakubowski A., (2018), Convergence or Divergence? Multidimensional analysis of regional
development in the new EU Member States, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16/1, ss.
31-40.
7. Jakubowski A., (2018), Uwarunkowania konfliktów etnopolitycznych w państwach
wielonarodowościowych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1/2018, ss. 5-22, DOI:
10.14746/ssp.2018.1.1.
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8. Jakubowski A., Bronisz U., Łoś E., (2018), Historia Lublina w liczbach, Lublin: Urząd Statystyczny
w Lublinie, s. 162.
9. Jakubowski A., Bronisz U., Miszczuk A., (2017), Polityka Spójności oraz Europejski Instrument
Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na
wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych, Vol. 45,
No 3 (2017), ss. 73-89. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-5.
10. Bronisz U., Jakubowski A., (2017), Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of
Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship, Scientific Journal Warsaw University of Life
Sciences – SGGW. Problems of World Agriculture, vol. 17, no. 4, ss. 21-30. DOI:
10.22630/PRS.2017.17.4.78.
11. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Demograficzne obszary problemowe w województwie
lubelskim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa
lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, tom XII, Warszawa: Rządowa
Rada Ludnościowa.
12. Jakubowski A., (2017), Potencjał demograficzny, [w:] T. Osiński, M. Mazur (red.), Dzieje
Lubelszczyzny 1944-1956. Tom 2. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne,
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, ss. 13-26.
13. Jakubowski A., Hrytsuk A., Łoś E., (2017), Euroregion Bug w liczbach w latach 2010-2015,
Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 94.
14. Bronisz U., Dymek Z., Jakubowski A., Tucki A., (2017), Potencjał demograficzny województwa
lubelskiego w 2015 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201.
15. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Konkurencyjność pogranicza polsko-ukraińskiego na tle
europejskim, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego,
Lublin: Norbertinum, ss. 35-60.
16. Jakubowski A., Miszczuk A., (2017), Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza
polsko-ukraińskiego, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polskoukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 237-258.
17. Jakubowski A., Miszczuk A., Kawałko B., Komornicki T., Szul R., (2017), The EU’s New
Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge
– Taylor&Francis Group, p. 250.
Jakubowski A., Kawałko B., Miszczuk A., Szul R., (2017), Perspectives and challenges of PolishUkrainian cross-border cooperation in the context of geopolitical changes in Central and
Eastern Europe, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The
EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York,
Routledge – Taylor&Francis Group, pp. 175-238.
Jakubowski A., (2017), The Polish-Ukrainian Borderland on the background of European
regions, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The EU’s New
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Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge
– Taylor&Francis Group, pp. 58-121.
18. Jakubowski A., Miszczuk A., (2016), Socio-economic Transformations on the Polish-Ukrainian
Border in the Years 2004-2014, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Political, social and economic conditions
of development of contemporary Ukraine and its regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 143164.
19. Hausman-Czerwińska J., Balcerzak J., Jakubowski A. i in., (2016), W drodze do spójności: polskie
regiony 2007-2013, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 198.
20. Jakubowski A., (2016), Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2014 r., Lublin: Urząd
Statystyczny w Lublinie, s. 78.
21. Jakubowski A., Bronisz U., (2015), Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący
rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, [w:] A. Grynia (red.), Wybrane aspekty
rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wilno, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, ss. 627-639.
22. Dziaduch S., Jakubowski A., (2015), Demograficzne uwarunkowania rozwoju regionalnego na
obszarze Euroregionu Bug, [w:] T. Siluk, K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.),
Институциональные основы трансграничного предпринимательства, tom I, Biała
Podlaska-Brześć, Государственная высшая школа им. Папы Римского Иоанна Павла II в г.
Бяла-Подляска, cc. 88-98.
23. Miszczuk M., Jakubowski A., (2015), Evolution of the EU cohesion policy towards border
regions, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Evolution of the European Union Cohesion Policy Towards
Border Regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 169-191.
24. Teres N., Jakubowski A., (2015), The Ethnic Policy of Ukraine, [in:] H. Chałupczak,
R. Zenderowski, W. Baluk (eds), Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries,
Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 445-488.
25. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2015), Konkurencyjność powiatów w
województwie lubelskim w latach 2009-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 178.
26. Jakubowski A., (2015), Przemiany demograficzne na obszarze Euroregionu Bug w latach 20032013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 202.
Raporty i ekspertyzy:
1. Bronisz U., Dworakowska E., Jakubowski A., Kowalska M., Koszewski P., Kurlej Z., Markowski
K., Nocko A., Pieniążek M., Tosik M., Włosińska I., Żelechowski M. i inni, (2018), Opracowanie
i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na
obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259.
2. Bronisz U., Jakubowski A. (2017), Diagnoza potencjału jednostek naukowych oraz naukowców
w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej na rzecz realizacji
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good governance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Raport końcowy z
badania, cz. II, Lublin, s. 50. Ekspertyza wykonana na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk.
3. Dziaduch S., Bronisz U., Jakubowski A. (2017), Analiza danych statystycznych dotyczących
monitorowania wskaźników w ramach poszczególnych priorytetów ,,Strategii współpracy
transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego
i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020” w ramach prac nad przygotowaniem „Raportu
monitoringowego z realizacji Strategii współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego,
Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020”, Lublin,
s. 38. Analiza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Wybrane projekty badawcze:
1. 2018-2019 – „Procesy konwergencji transgranicznej w warunkach integracji europejskiej”,
konkurs NCN MINIATURA 2 na działania naukowe, decyzja numer 2018/02/X/HS4/01728 –
kierownik projektu.
2. 2018 – „Asymetria rozwoju gospodarczego obszarów transgranicznych", Dotacja celowa
MNiSW na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra i doktoranci”) na realizację zadania
badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie –
kierownik projektu.
3. 2017-2018 – "Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego
- z uwzględnieniem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich oraz badania
prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie NTS 5", Główny Urząd Statystyczny,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PO Pomoc Techniczna – wykonawca.
4. 2017 – "Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego
w województwie lubelskim", Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Program DIALOG MNiSW –
wykonawca.
5. 2017 – "Konwergencja czy dywergencja? Wielowymiarowa analiza rozwoju regionalnego
w nowych państwach członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
przygranicznych", dotacja celowa MNiSW na finansowanie działalności polegającej na
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra
i doktoranci”) na realizację zadania badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS w Lublinie – kierownik projektu.
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Dr Krzysztof Markowski
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Przez
prawie

dwadzieścia

lat

pracował

w

Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, najpierw
w administracji KUL jako referent, starszy referent,
samodzielny referent, później jako asystent, adiunkt
i starszy wykładowca w Instytucie Ekonomii i Zarządzania
na Wydziale Nauk Społecznych w KUL.

Uczestniczył

w wielu zespołach badawczych i projektach, zarówno
krajowych

jak

i

międzynarodowych.

Pierwszym

poważniejszym dla niego wyzwaniem, jako członka zespołu
była współpraca z Akademią Ekonomiczną w Katowicach
nad zbudowaniem taryfikatora płac dla górnictwa.
Statystyką zajmuje się od ponad dwudziestu lat.
W dniu 1 marca 2010 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie.
Od samego początku zarówno w pracy naukowej jak i jako Dyrektor Urzędu Statystycznego uwzględnia
słowa Bernarda z Chartres:
„Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż
oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni
dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość”.
To pomaga doceniać osiągnięcia innych i uczyć się na ich błędach jak również adaptować w pracy
stosowane przez nich korzystne rozwiązania. Był m. in. członkiem: Rektorskiej Komisji Doradczej
ds. Ekonomicznych w KUL; Rady Programowej Projektu „Regionalny System Zarządzania Zmianą
Gospodarczą” powołanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego; Rady Programowej Projektu
Systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy” powołanej przez Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy; Rady Rozwoju Lublina powołanej przez Prezydenta Miasta; Zespołu Ekspertów
Regionalnych biorących udział przy formułowaniu nowej edycji Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego, itd. Obecnie także pełni cały szereg funkcji społecznych, m. in. jest członkiem Zespołu ds.
wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim, Kapituły Pracodawców
i Ekspertów przy Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych KUL
JP II, Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Ekonomicznym UMCS, Regionalnego Forum Terytorialnego
Województwa Lubelskiego, Kapituły Programu Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence,
Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział Lublin, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
Lublin, itp.
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Wybrane zrealizowane i realizowane projekty badawcze
1. Od 18 listopada 2016 r. członek komitetu sterującego projektu: „System monitorowania usług
publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020).
Realizowanego poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd
Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i
Powiatów.
2. Kwiecień – listopad 2015 r. Członek zespołu realizującego pracę badawczą: Opracowanie
wskaźników monitorowania miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich
w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, na poziomie NTS 5 (gminy) w ramach
projektu „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej
2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej
2014-2020” i została zrealizowana na podstawie umowy nr 26/BR-POPT/CBiES/2014 przez
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z siedzibą w Jachrance. Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
3. Od 1 czerwca 2009 do 31 maja 2011 r. Koordynator (kierownik) merytoryczny projektu:
"Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim
w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza" w ramach
VIII Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, poddziałania 8. 1. 2. (projekt nr: POKL.080102-06835/08). Projekt realizowany przez Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw ul. Marii CurieSkłodowskiej 3, 20- 029 Lublin.
4. Od 1 grudnia 2009 do 31 grudnia 2010 r. Koordynator (kierownik) merytoryczny projektu”
„Adaptacja reemigrantek na regionalnym rynku pracy – badania analizy i upowszechnianie”
w ramach VI Priorytetu Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (projekt nr POKL. 06.01.0106-143/09).
5. Od października 2006 do 30 czerwiec 2008 członek zespołu realizującego międzynarodowy
projekt badawczy MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES
Space: Valuing Migration as a Development Tool (Sterowanie wzrostem spójności
ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES - waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju).
Projekt był realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES,
współfinansowany ze środków EFRR. Budżet projektu: 2.000.000 euro, z tego budżet KUL 200.000 euro.
6. Od paździrnika 2005 do 31 grudnia 2007 - Członek zespołu realizującego międzynarodowy
projekt badawczy MIGRALINK: Integration of migrants in the enlarged Europe and policies
for the return of productive intellect. Projekt był realizowany w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III B CADSES (5C 062), współfinansowany ze środków EFRR. Budżet
projektu: 1.049.718 euro, z tego budżet KUL – 113.422 euro.
7. 2004-2005 - Członek zespołu w międzynarodowym projekcie badawczym: Policy and
Innovation In Low Tech (PILOT) Knowledge Formation, Employment & Growth Contributions
of the "Old Economy Industries in Europe - PILOT (Call identifier:HPSE-CT-2002-00112). Budżet
projektu: 1489865 euro Więcej Informacji.
8. 1995-1997 - Współpraca z Akademią Ekonomiczną w Katowicach i KBN przy konstruowaniu
taryfikatora płac dla górnictwa - członek zespołu.
9. 1994-1995 - Współpraca z Odlewnią „Ursus" w Lublinie przy restrukturyzacji zakładu oraz
konstruowaniu zasad premiowania pracowników - członek zespołu.
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Wybrane publikacje naukowe i raporty
I.

Książkowe:
1. Markowski K. (red.) (2011). Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Studium
empiryczne. Lublin: Instytut Rynku Pracy. Fundacja Nowy Staw.
2. Markowski K. (red.). (2010). Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego. Lublin:
KUL JP II
3. Markowski K., Rożnowski B., Bryk D. Konefał K. (2010). Przedsiębiorcy wobec wyzwań
i zagrożeń. Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje
dla Lubelszczyzny i rynku pracy. Lublin: Instytut Rynku Pracy. Fundacja Nowy Staw
4. Markowski K. (2008). (edit.) Migration – the value added? Lublin: KUL JP II & LBS Sp. Z o.o.,
Studies in Migration - vol. 2.
5. Rożnowski B., Markowski K., Łobocki J., Konefał K. (2007). Postawy i zachowania uczestników
lokalnego rynku pracy. Lublin: Instytut Rynku Pracy. Fundacja Nowy Staw. Publikacja.

II.

Wybrane artykuły

1. Markowski, K. (2017). Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego - stan obecny i

2.
3.
4.
5.
6.
7.

perspektywy. W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.). Sytuacja demograficzna województwa
Lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada
Ludnościowa, s. 26-47.
Markowski K. (2011). Opisowa statystyka nauki. W: P. Kawalec, P. Lipski R. Wodzisz (red.)
Podstawy naukoznawstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL. T 1, s. 62 - 80.
Markowski K. (2011). Wybrane determinanty rozwoju Lubelszczyzny. W: A., J. Kukuła
(red.). Rynek pracy a rozwój Polski Wschodniej -na przykładzie województwa lubelskiego.
Lublin: WSNS, s. 24-35.
Markowski K. (2011). Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju. W: K. Markowski
(red.). Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Studium empiryczne. Lublin:
Instytut Rynku Pracy. Fundacja Nowy Staw, s. 17-32.
Markowski K. (2011). Innowacyjność lubelskich przedsiębiorstw. W: K. Markowski (red.).
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Studium empiryczne. Lublin: Instytut
Rynku Pracy. Fundacja Nowy Staw, s. 100-116.
Markowski K. (2010). Ekonomiczne uwarunkowania emigracji kobiet. W:K. Markowski (red.).
Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II.
Markowski K. (2009). Zaufanie i jego wpływ na sukces w biznesie. W: M. Lisiecki,
K. Machowicz, A Sokół (red.). Nowoczesna administracja publiczna. Szczecin: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe nr 573. Ekonomiczne problemy
usług nr 45, s. 405 - 414.

8. Markowski K. (2008). Economic Aspects of Migration. In: M. St. Zięba (edit.) Migration – a
Challenge tot he 21st Century. Lublin: KUL JP II & LBS Sp. z o. o. Studies in Migration - vol. 1,
p. 37 – 52.
9. Markowski K. (2008). The Faces of Polish Migration after 2004 with Selected Aspects of
Emigration to Italy. In: D. Bryk, B. Roznowski, M. St. Zieba (edit.). Labor migration to Italy. The
attempt of interdisciplinary approach. Valuing Migration as a Development Tool: Many Faces
of Migration CD.
10. Zaleski Z., Markowski K. (2005). Developmental perspectives on SMEs on the borders of the
European Union: The case of the Lublin region In: Bender G., Jacobson D., Robertson P., L.
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(edit.) Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Chenges.
Special Edition: Non-Research-Intensive Industries In the Knowledge Economy. Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL. Volume XI No 1-2, s. 417 – 435.
11. Markowski K. (2004). Umiejętność komunikowania się i wyrażania własnych uczuć
a skuteczność menedżera. W: E. Bojar (red.). Menedżer XXI wieku. Lublin: Politechnika
Lubelska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, s. 75-85.
12. Markowski K. (2002). Podmiotowe uwarunkowania decyzji inwestycyjnych. W: W. Pluta (red.)
Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Wrocław: AE , s. 250 – 261.
13. Markowski K. (2000). Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych. W:
W. Tarczyński (red.) Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Szczecin. T II, s. 379 – 402.
III. Inne (wybrane raporty z badań, ekspertyzy)
1. Kurlej, Z., Żelechowski, M. ….Markowski, K., i inni (2018). Raport z realizacji pracy badawczej:
Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na
poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT.
2. Dymek, W., ….Markowski, K. i inni (2015). Raport z realizacji pracy badawczej „Pozyskanie
nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego
przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych”
3. Kurlej, Z., … Markowski, K. i inni (2015). Raport z realizacji pracy badawczej „Opracowanie
wskaźników monitorowania miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich
w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, na poziomie NTS 5 (gminy)” w ramach
Projektu „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej
2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie
finansowej 2014-2020”
4. Kamieniecka, M., Nóżka, A. Markowski, K. (2013). The study on accountancy market and
professions in Poland. World Bank. Centre for Financial Reporting Reform (CFRR) This report
was prepared within the framework of Financial Reporting Technical Assistance Program
(FRTAP)
5. Markowski k., Rożnowski B., Bryk D. Konefał K. (2010). Raport. Tendencje rozwojowe
przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez
Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza. Lublin: Fundacja Nowy Staw.
6. Markowski K., Kawczyńska-Butrym Z., Bryk D., Rożnowski B. (2010). Raport z badań
realizowanych w ramach projektu: "Adaptacja reemigrantek na regionalnym rynku pracy badania, analizy i upowszechnianie" Lublin: KUL.
7. Colleo A., L., Markowski K. and other (edit.). (2006). An insight on the relation between
migrant mobility and patterns of economic development. Bologna: Veneto Lavoro.
8. Hirsch-Kreinsen H., Bender G., Markowski K. and others (2006). Policy and Innovation in
Low-Tech — Knowledge Formation, Employment & Growth Contributions of the ‘Old
Economy’ Industries in Europe PILOT. Final report. Brussels: European Commission
Directorate-General for Research Communication Unit.
9. Rożnowski B., Markowski K., Łobocki J., Konefał K. (2006). Lokalne rynki pracy województwa
Lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży. Lublin: Europejski Dom
Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
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2. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE
Urząd Statystyczny w Lublinie należy do służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi
Głównego Urzędu Statystycznego i działa na podstawie: ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami); statutu Urzędu nadanego Zarządzeniem
Nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. GUS poz. 27); ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.); Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu wprowadzonego Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Lublinie z dnia 17 stycznia 2018 r.
Dyrektor - dr Krzysztof Markowski
Zastępca Dyrektora - Andrzej Matacz
Urząd Statystyczny w Lublinie od 1 stycznia 1999 r. obejmuje swoim zasięgiem działania obszar
województwa lubelskiego. Swoje zadania wykonuje zarówno w siedzibie Urzędu w Lublinie, jak
i w czterech oddziałach: w Białej Podlaskiej, w Chełmie, w Radzyniu Podlaskim, w Zamościu.

Urząd Statystyczny w Lublinie
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Dr Krzysztof Markowski
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
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Od 1 stycznia 2009 r. w statystyce publicznej obowiązuje nowa organizacja prac wynikająca
z wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych. Polega ona na przypisaniu poszczególnym
urzędom realizacji wskazanych badań z terenu całego kraju. Przestała, zatem obowiązywać
dotychczasowa zasada zbierania przez urzędy wszystkich rodzajów sprawozdań tylko z obszaru danego
województwa.
W ramach specjalizacji w Urzędzie Statystycznym w Lublinie zostały powołane dwa ośrodki:
1. Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej - do jego zadań należy
organizowanie i realizowanie badań z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej na
terenie kraju oraz opracowywanie wyników tych badań.
2. Ośrodek Statystyki Budownictwa - do jego zadań należy organizowanie i realizowanie badań z
zakresu statystyki budownictwa na terenie kraju oraz opracowywanie wyników tych badań.
Od 1 czerwca 2018 r. Urząd Statystyczny w Lublinie jest Jednostką Autorską z zakresu Badań
Budownictwa.
Zgodnie z powyższymi dokumentami, do głównych zadań US w Lublinie należy m. in.:


zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych
prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w tym spisów powszechnych,



współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa
lubelskiego w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb statystyki danych
administracyjnych,



udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w
badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,



prowadzenie obsługi krajowych rejestrów urzędowych:
REGON - podmiotów gospodarki narodowej,
TERYT - podziału terytorialnego kraju, w części obejmującej obszar województwa lubelskiego,



wykonywanie specjalistycznych zadań ogólnokrajowych w ramach prac prowadzonych na
rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) przygotowywanie zasad metodologicznych, organizacja i realizacja badań oraz wykonywanie
opracowań i analiz statystycznych z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
oraz statystyki budownictwa,
2) tworzenie, prowadzenie i rozwój baz danych z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej
i komunalnej oraz statystyki budownictwa,
3) współdziałanie z instytucjami, uczelniami i środowiskiem naukowym w zakresie
przygotowywania badań i opracowań statystycznych dotyczących gospodarki mieszkaniowej i
komunalnej oraz budownictwa,
4) współpraca z gestorami administracyjnych źródeł danych i przedstawicielami środowiska
akademickiego w celu wsparcia metodologicznego realizowanych badań,
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5) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów,
a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych i wydawanie publikacji
o Euroregionie „Bug”.

.

Więcej informacji o Urzędzie Statystycznym w Lublinie zawiera prezentacja
pt. Działalność Urzędu Statystycznego w Lublinie
dra Krzysztofa Markowskiego Dyrektora Urzędu
zamieszczona na stronie internetowej PTS
w zakładce Oddziałów Warszawskiego i Lubelskiego.

Ź r ó d ł o: Urząd Statystyczny w Lublinie [online]. Lublin 1995—2018 [dostęp: 27 grudnia 2018 r.].
Dostępny w Internecie: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/euroregion-bug/euroregion-bug-wliczbach-w-latach-2010-2015,1,1.html
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3. OŚRODEK BADAŃ OBSZARÓW TRANSGRANICZNYCH I STATYSTYKI EUROREGIONALNEJ
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W RZESZOWIE
Wiesława Magryś — Kierownik Ośrodka
KIEDY POWSTAŁ OŚRODEK?
 1 maja 2008 r. został utworzony Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki
Euroregionalnej. Ośrodek powstał na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
 Od 2013 roku w strukturze Ośrodka funkcjonuje wyodrębniony Dział Metodologii i Zintegrowanych
Badań w Zakresie Podróży.
PO CO ZOSTAŁ POWOŁANY OŚRODEK?
Ośrodek został powołany w celu:
 prowadzenia badań procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarach
przygranicznych,
 zaspokojenia rosnących potrzeb informacyjnych dotyczących obszarów przygranicznych w związku
z procesami integracyjnymi zachodzącymi w Europie m.in. po przystąpieniu w 2007 roku Polski do
strefy Schengen,
 stworzenia systemu obsługi informacyjnej dla obszarów przygranicznych RP i krajów sąsiednich,
 prowadzenia prac metodologicznych i badań w zakresie statystyki obszarów transgranicznych,
 przygotowywania opracowań i analiz dla potrzeb statystyki euroregionów.
JAKIE ZADANIA REALIZUJE OŚRODEK?
 inicjowanie, programowanie i planowanie badań statystycznych,
 prowadzenie kwartalnych badań „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na
granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)
w podróżach”, a także prac o charakterze metodologicznym i analitycznym w tym zakresie,
 rozpoznawanie i analiza zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne z zakresu statystyki
transgranicznej i euroregionalnej oraz podejmowanie działań w celu ich zaspokojenia,
 prowadzenie prac metodologicznych i badań w zakresie statystyki obszarów transgranicznych,
 udział w przygotowywaniu projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej, który
ustalany jest corocznie przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia,
 udział w przygotowaniu planu opracowań statystycznych, który na każdy rok kalendarzowy jest
zatwierdzany przez Prezesa GUS, w zakresie badań obszarów transgranicznych,
 uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów,
a w szczególności prowadzenie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie
publikacji o euroregionach,
 współdziałanie z organami administracji rządowej, w tym służbą celno-skarbową i strażą graniczną,
jednostkami samorządu terytorialnego, innymi instytucjami rządowymi i uczelniami wyższymi
w zakresie przygotowywania badań, pozyskiwania niezbędnych danych, a także przekazywania
danych wynikowych,
 uczestnictwo w pracach zespołów międzyresortowych i w grupach ekspertów,
 współdziałanie z odpowiednimi departamentami Głównego Urzędu Statystycznego
w przygotowywaniu metodologii, organizacji badań statystycznych oraz opracowań w zakresie
statystyki transgranicznej i euroregionalnej,
 koordynacja i nadzór merytoryczny prac wszystkich urzędów statystycznych w zakresie badań
dotyczących obszarów transgranicznych i statystyki euroregionów,
 wykorzystywanie wyników badań statystycznych z różnych dziedzin prowadzonych przez
statystykę publiczną oraz identyfikacja i ocena przydatności i możliwości wykorzystania danych
administracyjnych i pozaadministracyjnych na potrzeby badań obszarów transgranicznych
i statystyki euroregionalnej,
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 przygotowywanie zbiorów danych i ich wysyłanie zgodnie z harmonogramami Głównego Urzędu
Statystycznego,
 prowadzenie dokumentacji badań statystycznych w zakresie przewidzianym stosownymi
wytycznymi GUS,
 przygotowywanie założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania,
analizowania i opracowywania danych wynikowych oraz współudział w testowaniu systemów oraz
współpraca z Centrum Informatyki Statystycznej i odpowiednimi komórkami Urzędu w tym
zakresie,
 kontrola i akceptacja zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich z danymi z badań oraz tablic
kontrolnych i wynikowych,
 ocena jakości danych i kontrola kompletności zbiorów; odpowiedzialność za jakość i rzetelność
udostępnianych informacji będących wynikiem prowadzonych badań, ich zgodność pod względem
stosowanych metodologii, definicji, klasyfikacji, nomenklatur i grupowań,
 doskonalenie wykorzystywanych narzędzi badawczych oraz metodologii w celu podnoszenia
jakości badań oraz redukcji kosztów i obciążeń respondentów,
 monitorowanie zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenie prac
mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych,
 uczestnictwo w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych związanych z tematyką
podróży,
 przygotowywanie i udostępnianie danych z badań dla odbiorców zagranicznych i krajowych,
 prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych do badań obszarów
transgranicznych,
 przygotowywanie opracowań, analiz i publikacji na podstawie danych wynikowych z badań
w zakresie podróży,
 opracowywanie publikacji dotyczących tematyki transgranicznej zgodnie z planem opracowań
statystycznych i planem wydawniczym.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA URZĘDU
 Urząd Statystyczny w Rzeszowie od ponad 20 lat prowadzi współpracę transgraniczną
z regionalnymi urzędami statystycznymi Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Współpraca ta
opierała się przede wszystkim na przekazywaniu informacji pozyskiwanych z badań statystycznych
do publikacji wydawanych przez regionalne urzędy statystyczne ww. krajów, a także dostarczaniu
kompleksowej informacji o obszarach przygranicznych oraz wymiany doświadczeń na temat
działalności urzędów. Efektami tej współpracy są zorganizowane międzynarodowe konferencje,
seminaria, wizyty studyjne, stanowiące forum wymiany myśli, doświadczeń, wiedzy, nawiązywania
nowych kontaktów oraz podejmowania wspólnych inicjatyw, a także wydane wspólne publikacje
prezentujące dorobek statystyk krajowych.
 Podpisanie w 2013 r. we Lwowie umowy o powołaniu Naukowo-Informacyjno-Statystycznego
Klastra Transgranicznego „INFOSTAT UKRAINA-POLSKA” w celu zjednoczenia wspólnych wysiłków
na rzecz informacyjnego wsparcia rozwoju obszarów transgranicznych oraz wykorzystania
potencjału współpracy transgranicznej pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie,
Uniwersytetem Rzeszowskim, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS a Głównym Urzędem
Statystyczny w obwodzie lwowskim, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki,
Instytutem Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwowskim Regionalnym
Związkiem Ekonomistów. W 2015 r. w Rzeszowie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy
pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Narodową Akademią Statystyki, Rachunkowości
i Audytu w Kijowie.
 Urząd Statystyczny w Rzeszowie od czerwca do grudnia 2017 r. realizował projekt
pt. „Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży”
współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Był on skierowany do przedstawicieli statystyki publicznej Ukrainy zarówno na
szczeblu centralnym, jak i regionalnym oraz uczelni wyższych o profilu statystycznym. Celem
projektu było wzmocnienie rozwoju potencjału państwowej statystyki Ukrainy poprzez transfer
wiedzy i doświadczeń polskiej statystyki publicznej, ponieważ stosowane obecnie w ukraińskim
systemie statystycznym rozwiązania dotyczące badań obszarów przygranicznych, statystyki
turystyki, a w szczególności podróży, są niewystarczające w kontekście potrzeb informacyjnych
polityki rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym. W ramach projektu polscy statystycy,
stosownie do potrzeb strony ukraińskiej, poprzez działania doradczo-szkoleniowe podzielili się
swoją wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami w wyżej wymienionym zakresie.
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Zaprezentowali spójny system badań podróży, dostarczający danych na poziomie makro- (na
potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego), mezo(regionów oraz obszarów transgranicznych) i mikro- (na potrzeby jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców oraz innych instytucji) pozwalający także na prowadzenie
monitoringu zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach przygranicznych. Rezultatem
projektu było wydanie na rzecz Państwowej Służby Statystyki Ukrainy opracowania pt. „Badania
podróży – wykorzystanie wielu metod badawczych. Koncepcja badań obszarów przygranicznych
Ukrainy”, które może posłużyć zaimplementowaniu zintegrowanych badań podróży do realiów
statystyki ukraińskiej oraz do wzbogacenia systemu informacyjno-statystycznego Ukrainy
w zakresie monitorowania zjawisk zachodzących na obszarach przygranicznych.
Podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Statystyka transgraniczna a spójność
przestrzenna - wyzwania i perspektywy", która odbyła się w Rzeszowie w dniach 18-19 kwietnia
2018 r. zwrócono uwagę na potrzebę monitorowania zjawisk społeczno-gospodarczych, nie tylko
w ramach Euroregionu Karpackiego, ale w szerszej perspektywie obejmującej regiony krajów
Trójmorza. W związku z tym pojawiła się koncepcja utworzenia w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego Obserwatorium Regionów Trójmorza, odpowiedzialnego za
zarządzanie platformą informacyjną oraz funkcjonującymi w jej ramach systemami
koordynującymi kontakty między jednostkami oraz wymianę informacji. Deklarację na rzecz
utworzenia Obserwatorium Regionów Trójmorza podpisano 3 lipca 2018 r. W ramach
Obserwatorium, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
i Uniwersytetem Rzeszowskim, Urząd Statystyczny w Rzeszowie planuje prowadzenie prac w celu
budowy jednolitej infrastruktury informacyjnej, która ma zapewnić politykom, przedsiębiorcom,
organizacją społecznym, uczelniom i instytucjom naukowym dostęp bezpośredni lub pośredni do
zasobów informacyjnych we wszystkich krajach Trójmorza. W budowaniu zasobów informacyjnych
szczególna uwaga zostanie poświęcona procesom i gospodarkom transgranicznym, które mają
znaczenie nie tylko regionalne, ale często mają także strategiczne znaczenie polityczne
i makroekonomiczne.
W okresie od lipca 2017 r. do lipca 2018 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Wspólnie
z Departamentem Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego oraz
Urzędem Statystycznym we Wrocławiu realizowany był projekt „Zbieranie danych w regionach
przygranicznych”, który miał na celu zbadanie, w jakim stopniu graniczące kraje mogą w ramach
wzajemnej współpracy opracowywać statystyki dotyczące obszarów transgranicznych bez
prowadzenia dodatkowych badań, wykorzystując już istniejące, stosunkowo łatwo dostępne,
źródła danych, takie jak źródła administracyjne czy też wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności. W projekcie brały udział: Holandia, Dania, Włochy, Słowenia, Niemicy, Belgia, Francja
oraz Polska.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, wspólnie z Urzędem Statystycznym w Preszowie ze Słowacji,
w latach 2018-2019 realizuje projekt „Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego
i kulturowo-przyrodniczego Karpat”. Projekt ma na celu zbadanie i opracowanie diagnozy stanu
atrakcyjności turystycznej i przyrodniczo-kulturowej regionów wchodzących w skład pogranicza
polsko-słowackiego. Zaplanowane w projekcie prace mają na celu przebadanie i przeanalizowanie
atrakcyjności turystycznej i przyrodniczo-kulturowej regionów Pogranicza, jak też przeszkolenie
osób, głównie przedstawicieli samorządów i władz regionalnych z zakresu umiejętności korzystania
z dostępnych informacji na temat turystyki i kultury w swoich regionach. W ramach projektu
20 listopada 2018 r. zorganizowano w Rzeszowie konferencję „Statystyka w turystyce karpackiej”.
W 2019 r. przeprowadzona zostanie analiza danych dostępnych na poziomie poszczególnych
regionów. Dodatkowo zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród turystów
odwiedzających ww. obszary, jak też wywiady z przewodnikami wycieczek. Partnerzy projektu
wspólnie przygotują konferencję turystyczną, a także podręcznik metodologiczny - kompendium
wiedzy o badaniach turystycznych i z zakresu kultury.
Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej współpracuje również
z Litewskim Instytutem Badawczym Dróg i Transportu oraz Niemieckim Federalnym Instytutem
Badawczym Ruchu Drogowego w zakresie pozyskiwania danych o ruchu granicznym na
wewnętrznej granicy Unii Europejskiej na potrzeby badania „Podróże nierezydentów do Polski.
Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej”.
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4. SPÓJNY SYSTEM BADAŃ Z ZAKRESU PODRÓŻY
I.

ZNACZENIE INFORMACJI O BADANIU PODRÓŻY W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO KRAJU

1.1. Geneza badań podróży
Procesy integracyjne i dezintegracyjne, zachodzące między krajami powodują zmiany w sytuacji
społeczno-gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej jak i globalnej. Dotyczą one w dużej mierze
obszarów transgranicznych, które są obiektem wzrastającego zainteresowania informacyjnego
odbiorców. Statystyka publiczna wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom tworząc spójny system badań
dla obszarów transgranicznych, który pozwala na monitorowanie zjawisk oraz zmian tam
zachodzących.
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wschodnia granica RP stała się
równocześnie zewnętrzną granicą Unii. Następnym krokiem w integracji europejskiej było wstąpienie
Polski 21 grudnia 2007 r. do strefy Schengen. Z jednej strony obywatele polscy uzyskali możliwość w pełni
swobodnego podróżowania po obszarze Schengen, z drugiej, zobligowało to Polskę do uszczelnienia
wschodniej granicy.
W celu ułatwienia ruchu w strefie przygranicznej 28 marca 2008 r. podpisano Umowę między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego. Umowa
weszła w życie 1 lipca 2009 r. Z kolei 14 grudnia 2011 r. podpisano umowę o małym ruchu granicznym
z Rosją, która weszła w życie 27 lipca 2012 r. Jednak od dnia 4 lipca 2016 r. pozostaje zawieszona.
Zostały podjęte również działania mające na celu ułatwienie przekraczania granicy z Białorusią. W 2010 r.
została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi
o zasadach małego ruchu granicznego. Umowa wymaga ratyfikacji przez stronę białoruską.
W kontekście nowych uwarunkowań (2007 r.) powstała konieczność opracowania metod pozwalających
uzyskać dane o ruchu granicznym na wszystkich rodzajach granic Polski oraz poszukiwania dodatkowych
źródeł informacji o podróżach, innych niż wykorzystywane dotychczas.
Polska statystyka publiczna, wychodząc naprzeciw stawianym wyzwaniom, wznowiła w 2008 r. badanie
obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w latach
1994-2002. Dostosowano je do nowych warunków i potrzeb, dokonano weryfikacji i modyfikacji
dotychczasowej metodologii. Początkowo badanie prowadzone było na granicy polsko-ukraińskiej,
a w latach 2010-2013 objęło całą zewnętrzną lądową granicę Unii Europejskiej na terenie Polski.
Równocześnie trwały prace związane z potrzebą zapewnienia pełnej informacji o ruchu granicznym po
wejściu Polski do strefy Schengen oraz poszukiwania dodatkowych źródeł informacji o podróżach, innych
niż wykorzystywane dotychczas. W tym celu powołano międzyresortowy zespół do spraw szacowania
ruchu granicznego, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji centralnych – Głównego Urzędu
Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Instytutu Turystyki, Komendy Głównej Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Polskiej Organizacji Turystycznej.
Podjęto decyzję o opracowaniu i przetestowaniu metodologii szacowania wielkości ruchu granicznego
na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej i Polski, na podstawie dostępnych źródeł informacji. W 2010
r. przeprowadzono badanie pilotażowe na 10 drogowych przejściach wewnętrznej granicy UE w Polsce.
Kolejnym etapem prac badawczych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Narodowy Bank Polski oraz Instytut Turystyki było podjęcie w 2013 r. badań
pilotażowych na wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski oraz
w gospodarstwach domowych. Wypracowany został zharmonizowany metodologicznie system badań
w zakresie krajowych i zagranicznych podróży Polaków oraz cudzoziemców przyjeżdżających do Polski.
Jego celem jest dostarczanie wyczerpujących, porównywalnych informacji na potrzeby Głównego
Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Narodowego Banku Polskiego.
Począwszy od 2014 r. zintegrowane badania z zakresu podróży – „Podróże nierezydentów do Polski.
Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” (1.30.17) oraz „Uczestnictwo
mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” (1.30.18) zostały włączone na stałe do programu
badań statystycznych statystyki publicznej. Stworzony został spójny system badań podróży. Nadzór
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merytoryczny nad przebiegiem badań sprawuje Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Urzędem
Statystycznym w Rzeszowie, który jest jednocześnie jednostką autorską badań.
Zintegrowane badania dotyczące podróży zastąpiły 4 dotychczasowe badania prowadzone w tym
zakresie przez różne instytucje.
BADANIA Z ZAKRESU PODRÓŻY – STAN do końca 2013 r.

W dniu 20 listopada 2013 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem
Statystycznym, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Narodowym Bankiem Polskim dotyczące
współpracy w celu wspólnej realizacji zintegrowanych badań w zakresie podróży.
BADANIA Z ZAKRESU PODRÓŻY – STAN od stycznia 2014 r.

Integracja badań pozwoliła więc na:
 ograniczenie liczby badań i prowadzenie wzajemne uzupełniających się badań przez jedną
instytucję,
 zapewnienie spójności i jakości wyników badań (zapewnienie spójnych, dobrych jakościowo
i porównywalnych danych, które przyjmowane są do oszacowania ważnych transakcji
w rachunkach narodowych i bilansie płatniczym, a także danych dla statystyki turystyki, w okresach
kwartalnych i rocznych),
 zaspokojenie potrzeb informacyjnych różnych odbiorców z uwzględnieniem obowiązującego
ustawodawstwa europejskiego (zbierane dane uwzględniają zmienne, które mają być
przekazywane do Eurostatu zgodnie z rozporządzeniem 692/2011 dotyczącym europejskiej
statystyki turystyki oraz Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth
Edition (BPM6)),
 zabezpieczenie ciągłości wyników badań dotychczas prowadzonych.
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1.2. Znaczenie informacji o badaniu podróży
Informacje zebrane w ramach badań „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na
granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)
w podróżach” są wykorzystywane:
 w bilansie płatniczym jako składowe eksportu i importu usług w obrotach handlu zagranicznego,
 w statystyce w dziedzinie turystyki,
 w rachunkach narodowych,
 w statystyce regionalnej przez organy władzy rządowej i samorządowej w regionach
przygranicznych do kształtowania polityki krajowej i regionalnej oraz do monitorowania zjawisk
związanych z ruchem granicznym na obszarach przygranicznych.
Odbiorcy danych wynikowych

1.3. Cel badań
Podstawowym celem badań „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy
Polski z krajami Unii Europejskiej” i „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” jest
dostarczenie jednorodnych pod względem metodologicznym informacji dostosowanych do
zróżnicowanych potrzeb odbiorców z zakresu podróży krajowych i zagranicznych rezydentów
(Polaków) oraz nierezydentów (cudzoziemców) przybywających do Polski.
Celem badania „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami
Unii Europejskiej” jest:
 oszacowanie, w ujęciu kwartalnym, liczby podróży nierezydentów do Polski, w tym turystów
z zagranicy oraz odwiedzających jednodniowych, przekraczających granice Polski, a także wartości
wydatków poniesionych w związku z podróżą do Polski,
 charakterystyka pobytu przyjeżdżających z zagranicy,
 uzyskanie informacji o przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego,
 oszacowanie ruchu granicznego na granicy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej.
Celem badania „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” jest zebranie informacji
o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych. Badanie dostarcza
informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług
turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Badanie dotyczące przyjazdów cudzoziemców (badanie na wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii
Europejskiej na terenie Polski) prowadzone jest w otoczeniu wybranych przejść granicznych.
Równocześnie w celu oszacowania ruchu granicznego na granicy Polski z krajami strefy Schengen
Oddział Warszawski PTS | 22

prowadzona jest rejestracja przekroczeń granicy. Badanie dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski
w podróżach jest prowadzone w gospodarstwach domowych.

II. BADANIE NA GRANICACH RUCHU POJAZDÓW I OSÓB ORAZ PODRÓŻY
CUDZOZIEMCÓW DO POLSKI
2.1. Zakres badania
Badanie „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii
Europejskiej” składa się z dwóch modułów:
I. Badanie ankietowe podróży i wydatków nierezydentów prowadzone na wszystkich odcinkach
granicy (lądowa wewnętrzna granica Unii Europejskiej i Polski, lądowa zewnętrzna granica UE i
Polski, granica morska i granica na lotniskach).
II. Rejestracja ruchu granicznego nierezydentów i rezydentów oraz pojazdów z rejestracją polską
i zagraniczną prowadzona na wewnętrznej granicy UE i Polski (granica z Niemcami, Czechami,
Słowacją i Litwą).

Granica polsko-niemiecka

Granica polsko-ukraińska

2.2. Zakres przedmiotowy badania
Podróże nierezydentów do Polski
Zakres podmiotowy badania ankietowego stanowią nierezydenci wyjeżdżający z Polski przez granicę
lądową, morską i na lotniskach. Badanie obejmuje osoby przyjeżdżające do Polski w dowolnym
głównym celu (służbowym, spędzenia wolnego czasu lub innym osobistym) innym niż w celu
zatrudnienia. Badanie obejmuje zarówno turystów, czyli osoby spędzające co najmniej jedną noc
w Polsce, jak i odwiedzających jednodniowych, czyli osoby przyjeżdżające do Polski na 1 dzień (bez
noclegu). Nierezydenci przekraczający granicę lądową samochodami osobowymi, busami, autobusami,
samochodami ciężarowymi, motocyklami oraz pieszo (na rowerach itp.) badani są na przejściach
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granicznych lub w ich otoczeniu. Osoby przekraczające granicę na lotniskach i morską badane są
odpowiednio w portach lotniczych i morskich.
Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej
Dodatkowo, oprócz ankietowego badania podróży nierezydentów do Polski, na wybranych drogowych
przejściach granicznych na wewnętrznej granicy UE i Polski badany jest ruch graniczny pojazdów i osób.
Zakres podmiotowy badania ruchu pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej
stanowią osoby (rezydenci i nierezydenci) oraz pojazdy przekraczające granicę (z polskimi i
zagranicznymi numerami rejestracyjnymi).
2.3 Zakres przedmiotowy badania
Podróże nierezydentów do Polski
Badanie ankietowe podróży cudzoziemców do Polski obejmuje głównie:
 kraj stałego zamieszkania,
 charakterystykę osób podróżujących ze względu na cel i długość pobytu, płeć oraz wiek,
 wykorzystywaną w Polsce bazę noclegową oraz środki transportu,
 sposób organizacji wyjazdu,
 wydatki związane z podróżą do Polski poniesione u siebie w kraju,
 odległość miejsca dokonania zakupów w Polsce oraz miejsca zamieszkania od badanego przejścia
granicznego,
 częstotliwość przekraczania granicy.
Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej
Rejestracja ruchu granicznego pojazdów i osób obejmuje:
 liczbę pojazdów przekraczających lądową granicę Polski w obu kierunkach (wjazd i wyjazd),
 symbol kraju rejestracji pojazdu,
 liczbę osób podróżujących w pojazdach,
 ruch pieszy w obu kierunkach – rejestracja liczby osób wraz z zapytaniem o kraj stałego
zamieszkania.
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej

W 2018 roku do badania zostało wytypowanych:
 17 przejść lądowych na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej,
 9 przejść lądowych na zewnętrznej granicy UE,
 3 lotniska,
 2 porty morskie.
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W realizacji badań granicznych biorą udział urzędy statystyczne zlokalizowane w województwach, na
terenie których znajdują się przejścia graniczne objęte badaniem.
2.4. Narzędzia badawcze stosowane w badaniu
Dane od respondentów zbierane są przez ankieterów statystycznych na kwestionariuszach wywiadu –
PDP z wykorzystaniem metody PAPI, które zostały przygotowane w kilkunastu (18) wersjach
językowych, w tym w językach wszystkich państw sąsiadujących z Polską.
Rejestracja ruchu granicznego na wewnętrznej granicy UE i Polski odbywa się na papierowych
formularzach BRG i BRGp. Rejestrację prowadzą ankieterzy statystyczni.
W badaniu wykorzystywane są więc 3 narzędzia badawcze:
 Kwestionariusz wywiadu PDP - „Podróże cudzoziemców do Polski” – przeznaczony do ankietyzacji
cudzoziemców wyjeżdżających z Polski.
 Formularz BRG – przeznaczony do rejestracji pojazdów i osób w nich podróżujących.
 Formularz BRG-p – przeznaczony do ewidencji ruchu pieszych przekraczających granicę.
2.5. Organizacja badania na granicach
Ze względów organizacyjnych przejścia graniczne objęte badaniem podzielono na dwie grupy
badawcze. Badanie na granicy zewnętrznej, w portach morskich i na lotniskach prowadzone jest w
dwóch grupach badawczych po 7 dni w każdym kwartale na jedną grupę badawczą (od poniedziałku
do niedzieli). Badanie na wewnętrznej granicy UE na terenie Polski również podzielono na 2 grupy
badawcze i realizowane jest przez 7 dni w kwartale (od poniedziałku do niedzieli), przy czym podczas
5 badań prowadzone jest zarówno zliczanie pojazdów i osób, jak i ankietyzacja cudzoziemców (cztery
badania w dni robocze i jedno w sobotę lub niedzielę), a podczas 2 badań prowadzone jest tylko
zliczanie pojazdów i osób (jedno w dzień roboczy i jedno w sobotę lub niedzielę). Takie rozwiązanie
ułatwia organizację pracy ankieterów i pozwala na objęcie badaniem większej liczby przejść.
2.6. Źródła danych
Podstawowym źródłem informacji w badaniu podróży cudzoziemców do Polski jest kwestionariusz
wywiadu PDP. Natomiast do badania ruchu granicznego na wewnętrznej granicy UE służą formularze
BRG i BRGp.
Oprócz danych pochodzących z kwestionariusza wywiadu PDP oraz formularzy BRG i BRGp
do szacowania wyników badań wykorzystywane są informacje Komendy Głównej Straży Granicznej
dotyczące ruchu granicznego na przejściach na zewnętrznej granicy UE. W celu określenia wielkości
ruchu granicznego w portach lotniczych pozyskiwane są statystyki dotyczące ruchu pasażerskiego na
poszczególnych lotniskach. Do oszacowania wielkości ruchu granicznego w portach morskich
wykorzystywane są dane urzędów morskich przekazywane Głównemu Urzędowi Statystycznemu w
ramach badania „Transport morski i przybrzeżny”. Pomocniczo wykorzystuje się także dane dotyczące
wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych przez turystów zagranicznych pochodzące z
badania GUS „Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie”.
Dodatkowo, w celu zwiększenia dokładności oszacowań danych wynikowych, prowadzone są prace
w zakresie rozpoznania nowych, pozastatystycznych źródeł danych dotyczących ruchu granicznego na
wewnętrznej granicy Polski z krajami UE. Nawiązana została współpraca z:
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III. Badanie w gospodarstwach domowych uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach
3.1. Zakres badania
Jednostką obserwacji w badaniu „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” są
członkowie gospodarstwa domowego jedno- lub wieloosobowego w wylosowanych mieszkaniach
i zrealizowane przez nich wyjazdy.
3.2. Zakres przedmiotowy badania
Badanie dotyczy wyjazdów w celu prywatnym lub służbowym poza główne miejsce zamieszkania, które
zakończyły się w badanym kwartale i trwały krócej niż rok.
Przedmiotem badania są:
 wyjazdy krajowe i zagraniczne z co najmniej 1 noclegiem,
 zagraniczne wyjazdy jednodniowe (bez noclegu),
 krajowe wyjazdy jednodniowe (bez noclegu) - badane co 3 lata,
 roczne uczestnictwo w podróżach w celach prywatnych,
 przyczyny nieuczestniczenia w prywatnych wyjazdach turystycznych osób w wieku 15 lat i więcej.
3.3 Organizacja badania
Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach jest realizowane na terenie całego kraju przez
wszystkie urzędy statystyczne.
Terminy prowadzenia badania w terenie są następujące:

2 – 20 stycznia,

1 – 20 kwietnia,

1 – 20 lipca,

1 – 20 października.
Jest to badanie reprezentacyjne, ankietowe, realizowane metodą wywiadu bezpośredniego przez
ankieterów statystycznych. Udział w badaniu jest dobrowolny. Okresem odniesienia jest kwartał, zaś
badanie prowadzone jest w miesiącu następnym po kwartale. W każdym kwartale badanie prowadzone
jest na próbie liczącej 18750 gospodarstw domowych (próba ogólnopolska).
Rozkład próby na terenie Polski

W celu pozyskania wystarczającej liczby wywiadów dla wyjazdów zagranicznych jednodniowych, na
obszarach przygranicznych próba jest zwiększona, ponieważ na tych obszarach obserwuje się najwięcej
wyjazdów jednodniowych za granicę. Zatem połowa próby jest zaalokowana do warstw
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przygranicznych, a połowa do wewnętrznych. W obrębie każdej z tych dwóch części alokacja jest
proporcjonalna do liczby mieszkań w warstwie.
Ze względu na konieczność uzyskania odpowiedniej liczby kwestionariuszy z informacjami dotyczącymi
wyjazdów zagranicznych zaistniała potrzeba zastosowania w badaniu innowacyjnej metody random
route (inaczej ustalona ścieżka). W badaniu nie przewidziano próby rezerwowej. Jest to technika
doboru respondentów do badania na podstawie ustalonych reguł poruszania się ankietera po terenie
względem wybranych punktów startowych. Zgodnie z tą techniką, w przypadku gdy w wylosowanym
mieszkaniu (tzw. punkcie startowym) członkowie gospodarstwa domowego nie podróżowali, ankieter
udaje się do kolejnego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu, przy czym kieruje się on zawsze
odpowiednio przygotowanym algorytmem doboru kolejnych mieszkań do badania. Narzucone reguły
eliminują subiektywne wybory ankietera w doborze kolejnego respondenta, dzięki czemu zapewniona
jest losowość doboru i reprezentatywność próby.
3.4. Narzędzia badawcze
W latach 2014 i 2015 w badaniu wykorzystywany był kwestionariusz wywiadu PKZ – Uczestnictwo
w podróżach krajowych/zagranicznych w formie papierowej (metoda PAPI). Od 2016 roku dane są
rejestrowane za pomocą elektronicznego kwestionariusza PKZ bezpośrednio w mieszkaniu u
respondenta na przenośnym urządzeniu mobilnym (tablet) (metoda CAPI).
3.5. Działania promujące badanie w gospodarstwach domowych
Opracowana została ulotka informacyjna promująca badanie, która dostarczana jest do gospodarstw
domowych przez ankieterów statystycznych.
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Przed każdą edycją badania opracowywane są i zamieszczane na stronie GUS i urzędów statystycznych:
 informacja zawierająca m.in. termin i cel badania w gospodarstwach domowych,
 plakat i infografika.
plakat promujący badanie – umieszczany w ZUS,
urzędach skarbowych, urzędach miast i gmin itp.



Infografika z danymi z badania
w gospodarstwach domowych

Przed rozpoczęciem badania do respondentów wysyłany jest list Pana Prezesa GUS – na drugiej
stronie umieszczane są najciekawsze informacje z badania.
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5. PUBLIKACJE 2016–2018
Rezultatem prac badawczych prowadzonych zarówno przez statystykę publiczną w Polsce, jak i we
współpracy z urzędami statystycznymi, głównie z państw sąsiadujących, oraz z euroregionami i innymi
gestorami informacji są udostępniane dane statystyczne i publikacje, które zawierają charakterystyki
obszarów przygranicznych. W szczególności w ostatnich latach, ze znaczącym zaangażowaniem
Ośrodka Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej, działającego w strukturze
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, ukazało się wiele opracowań i analiz dotyczących tej tematyki.
Większość z nich zawiera tłumaczenie na język angielski i/lub język kraju sąsiadującego (czeski,
niemiecki, rosyjski, ukraiński).

Publikacje z wynikami badań
Na podstawie wyników badań „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy
Polski z krajami Unii Europejskiej” oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w
podróżach” opracowywane są raporty w formie kwartalnych informacji sygnalnych oraz publikacje
roczne.
Prezentowane opracowania zawierają wyniki badania osób przekraczających granicę zewnętrzną
i wewnętrzną Unii Europejskiej na terenie naszego kraju. Zawierają informacje dotyczące
w szczególności charakterystyki wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców
(nierezydentów) i mieszkańców Polski (rezydentów) za granicą, a także ruchu granicznego,
z uwzględnieniem m.in. celu podróży czy częstotliwości przekraczania granicy.
Informacje sygnalne
(oprac. US Rzeszów)
Od 2014 roku informacje sygnalne z badań w zakresie podróży, zawierające wyniki wstępne,
opracowywane są po każdym kwartale.

 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2015 r.
 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I, II, III, IV kwartale 2016r.
 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I, II, III , IV kwartale
2017 r.
 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I, II, III kwartale 2018 r.
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Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za
granicą w 2017 r.
(oprac. US Rzeszów)
Publikacja jest kolejną edycją opracowania wydawanego corocznie
przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Niniejsze opracowanie ukazało
się w serii „Analizy statystyczne”, poprzednie wydawane były jako
„Informacje statystyczne”.
Dane zawarte w publikacji dotyczą charakterystyki zjawisk
zachodzących na obszarach transgranicznych, w szczególności
wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów)
i mieszkańców Polski (rezydentów) za granicą, a także ruchu
granicznego. W oparciu o wyniki badania dokonano również delimitacji
obszarów oddziaływania granicy.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za
granicą w 2016 r.
(oprac. US Rzeszów)
Publikacja opracowywana jest corocznie. Poczynając od wyników
badań za 2014 r. do danych za 2016 r. włącznie, wydawana była w serii
„Informacje i opracowania statystyczne”. Kolejne opracowanie,
zawierające roczne wyniki badań za 2017 r., ukazało się w serii „Analizy
statystyczne”.
Publikacja zawiera charakterystykę wydatków poniesionych przez
cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą przekraczających
zewnętrzną i wewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski.
Zawiera także informacje na temat natężenia ruchu granicznego, celu
pobytu za granią i częstotliwości jej przekraczania, a także odległości od
granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów.

Monitoring obszarów przygranicznych
Od marca 2008 r. statystyka publiczna prowadzi również monitoring zjawisk społecznogospodarczych występujących na obszarach przygranicznych w Polsce. Opracowania dotyczące strefy
przygranicznej zamieszczone są na stronie internetowej GUS.
Strefa przygraniczna została zdelimitowana na potrzeby charakterystyki obszarów przygranicznych
na terenie Polski. Począwszy od 2016 roku obejmuje ona miasta na prawach powiatu i powiaty,
których siedziba władz zlokalizowana jest w odległości do 50 km od granicy Polski z krajami
sąsiadującymi lub od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.
Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski podmioty gospodarki narodowej w 2017 r
(oprac. US Rzeszów)
Jest to druga edycja informacji sygnalnej, zawierająca podstawowe
charakterystyki
grup
podmiotów
gospodarki
narodowej
zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie całego kraju,
zarówno przy granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej Unii Europejskiej
na terenie Polski oraz przy linii brzegowej morza. Dane prezentowane
są w przekroju powiatów, województw i odcinków granicy z krajami
sąsiadującymi (w tym z morzem).
Wcześniejsze edycje informacji sygnalnej dotyczyły obszarów
przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie
Polski.
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Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy
Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej
w 2015 r.
(oprac. US Rzeszów)
Począwszy od 2012 r informacja sygnalna opracowywana była corocznie.
Jest to kolejna edycja opracowania, w której scharakteryzowano
podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON,
zlokalizowane w strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii
Europejskiej na terenie Polski.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na
obszarach przygranicznych na terenie Polski w 2016 r.
(oprac. US Rzeszów)
Publikacja poświęcona jest zmianom strukturalnym grup podmiotów
gospodarki narodowej zlokalizowanych w strefie przygranicznej Polski.
Niniejsze opracowanie zostało poszerzone o analizę grup podmiotów
gospodarki narodowej na obszarach przy granicy wewnętrznej Unii
Europejskiej, obejmując tym samym wszystkie obszary przygraniczne
na terenie całego kraju.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na
obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii
Europejskiej na terenie Polski w 2015 r.
(oprac. US Rzeszów)
W latach 2011–2016 publikacja wydawana była corocznie.
Zawiera charakterystykę podmiotów gospodarki narodowej według
wybranych form prawnych, rodzajów działalności oraz liczby
pracujących. Informacje podano w przekrojach uwzględniających
odcinki granic, województwa, powiaty oraz gminy położone w strefie
przygranicznej.

Infografiki (oprac. US Rzeszów)
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Monitoring obszarów transgranicznych
Obszary transgraniczne Polski, Słowacji i Ukrainy – czynniki progresji
i peryferyzacji
(wyd. US Rzeszów, UR)
Główny materiał badawczy został zgromadzony i opracowany przez
pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, we współpracy
z Uniwersytetem Rzeszowskim i Urzędami Statystycznymi Słowacji
i Ukrainy.
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników progresji
i peryferyzacji przez realizację celów zakładających m.in. określenie skali
oddziaływania położenia przygranicznego na poziom rozwoju społecznogospodarczego, ocenę znaczenia przemian demograficznych na obszarach
przygranicznych z punktu widzenia uwarunkowań rozwoju gospodarczego
i społecznego, określenie znaczenia walorów środowiska przyrodniczego
(jako jednego z ważnych czynników endogenicznych) w rozwoju sfer
gospodarki bazujących na zasobach przyrodniczych, badanie roli
członkostwa w Unii Europejskiej w dynamizowaniu rozwoju obszarów
przygranicznych (Polska-Słowacja).
Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2008-2013.
Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego w latach
2014-2016
(wyd. US Rzeszów)
Prezentowana
publikacja
„Potencjał
społeczno-gospodarczy
Euroregionu Karpackiego w latach 2014-2016” jest trzecią edycją
opracowania wydawanego okresowo przez Urząd Statystyczny w
Rzeszowie. Niniejsze opracowanie wydane zostało w serii „Analizy
statystyczne”, poprzednie w serii „Porównania międzynarodowe”.
Źródłem danych wykorzystanych w publikacji są zasoby informacyjne
statystyki publicznej pochodzące głównie z systemów informacyjnych
krajowych oraz z Eurostatu. Niniejsze opracowanie jest nade wszystko
rezultatem prowadzonych prac badawczych zarówno przez statystykę
publiczną w Polsce, jak i współpracy z urzędami statystycznymi Słowacji,
Ukrainy, Węgier i Rumunii oraz z Euroregionem Karpackim. Celem
publikacji jest porównanie, na bazie najnowszych informacji,
potencjałów społecznych i gospodarczych regionów Polski, Rumunii,
Słowacji, Ukrainy i Węgier wchodzących w skład Euroregionu
Karpackiego. W stosunku do poprzednich edycji, część analityczna
opracowania została rozbudowana o strukturę potencjału Euroregionu
Karpackiego według państw.

Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego w latach
2011-2013
(wyd. US Rzeszów)
Jest to druga edycja opracowania w serii „Porównania
międzynarodowe”. Główny materiał badawczy został zgromadzony i
opracowany przez pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, we
współpracy z urzędami statystycznymi Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii
oraz z Euroregionem Karpackim. Publikacja poświęcona jest porównaniu
społecznych i gospodarczych potencjałów regionów Polski, Słowacji,
Ukrainy, Węgier i Rumunii wchodzących w skład Euroregionu
Karpackiego – regionów czterech krajów należących do Unii Europejskiej
oraz kraju znajdującego się po zewnętrznej stronie granicy unijnej.
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Potencjał społeczno-gospodarczy krajów Trójmorza w latach 20122016
(wyd. US Rzeszów)
Główny materiał badawczy został zgromadzony i opracowany przez
pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, we współpracy
z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego.
Opracowanie poświęcone porównaniu społecznych i gospodarczych
potencjałów krajów wchodzących w skład Trójmorza (Austrii, Bułgarii,
Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji,
Słowenii i Węgier). Publikacja zawiera część analityczną, w której
przedstawiono krótką charakterystykę omawianego regionu
i poszczególnych krajów, jak też ocenę strategii rozwoju regionów
z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego. Za pomocą
wielu wykresów i map statystycznych w opracowaniu przedstawiono
stan i zmiany obserwowane w latach 2012-2016 w różnych obszarach
tematycznych zawiązanych z kapitałem ludzkim, gospodarką, czy
środowiskiem. Uzupełnienie stanowią tablice z danymi statystycznymi
umieszczone w aneksie tabelarycznym. Prezentowane dane zostały
przedstawione w układzie krajów, jak również regionów NUTS 2.
Przestrzenne zróżnicowanie funkcjonowania turystyki na pograniczu
polsko–słowacko–ukraińskim w latach 2015–2017
(wyd. US Rzeszów)
Informacje przedstawione w publikacji pochodzą głównie ze stałych
badań turystycznej bazy noclegowej realizowanych przez statystykę
publiczną Polski, Słowacji i Ukrainy.
Celem opracowania jest porównanie zasobów oraz stopnia
wykorzystania bazy noclegowej funkcjonującej na sąsiadujących ze sobą
obszarach przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. W publikacji
zaprezentowano informacje dotyczące: po stronie polskiej województw:
lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego; po stronie
słowackiej: Środkowej i Wschodniej Słowacji; po stronie ukraińskiej
obwodów: lwowskiego, wołyńskiego i zakarpackiego, a także iwanofrankowskiego, który wprawdzie nie leży bezpośrednio przy granicy
z Polską, ale najkrótsza odległość dzieląca go od tej granicy jest mniejsza
od 50 km.
Turystyka w 2017 roku
(wyd. GUS Warszawa, US Rzeszów)
Prezentowane opracowanie wydane zostało w serii „Analizy
statystyczne” – poprzednie edycje w serii „Informacje i opracowania
statystyczne”. Celem publikacji jest zaprezentowanie podstawowych danych
o infrastrukturze turystycznej, jej wykorzystaniu, uczestnictwie mieszkańców
Polski w turystyce i o ruchu granicznym. Od 2014 r. prowadzone są przez
resort statystyki badania dostarczające informacji o uczestnictwie
mieszkańców Polski w turystyce oraz o przyjazdach cudzoziemców do Polski.
Zbierane są również dane o wydatkach Polaków i cudzoziemców związanych
z podróżami, co stanowi również przedmiot analizy zawartej w opracowaniu.
W publikacji przedstawiono także obszerny zasób informacji o ruchu za
granicy Polski będącej jednocześnie zewnętrzną granicą strefy Schengen na
podstawie danych Straży Granicznej. Dane o ruchu na granicy Polski z innymi
członkami Unii Europejskiej zostały opracowane w oparciu o wyniki badania
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski
z krajami Unii Europejskiej.
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Turystyka w 2016 roku
(wyd. GUS Warszawa, US Rzeszów)
Publikacja wydawana jest co roku od kilkunastu lat. Opracowanie z danymi
za 2016 r. (włącznie) wydawane były w serii „informacje i opracowania
statystyczne”, kolejne ukazywać się będą w serii „Analizy statystyczne”.
Prezentowane opracowanie zawiera przestrzenne zróżnicowanie
potencjału turystycznego w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające
rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej. Zaprezentowano w niej
także wybrane informacje dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego. W opracowaniu przedstawiono także
zagadnienia z zakresu uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach
krajowych
i zagranicznych
oraz
charakterystykę
wyjazdów
z uwzględnieniem wydatków. Część publikacji poświęcona została
przyjazdom turystów zagranicznych do Polski. Zawiera także informacje o
ruchu granicznym (osobowym i środków transportu).
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
podkarpackiego w 2017 r.
(oprac. US Rzeszów)
Prezentowane opracowanie wydane zostało w serii „Analizy statystyczne”.
W raporcie poruszono szereg zagadnień dotyczących między innymi
sytuacji demograficznej, tendencji obserwowanych na rynku pracy,
wynagrodzeń, świadczeń społecznych, przemysłu, budownictwa,
nakładów inwestycyjnych oraz wyników finansowych przedsiębiorstw.
Zaprezentowano również wyniki badań „Podróże nierezydentów do
Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej”
oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
podkarpackiego w 2016 r.
(oprac. US Rzeszów)
Raport opracowywany jest corocznie, poczynając od danych za 2011 r.
W opracowaniu poruszono szereg zagadnień dotyczących między innymi
sytuacji demograficznej, tendencji obserwowanych na rynku pracy,
wynagrodzeń, świadczeń społecznych, przemysłu, budownictwa,
nakładów inwestycyjnych oraz wyników finansowych przedsiębiorstw.
Zaprezentowano również wyniki badań „Podróże nierezydentów do
Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej”
oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.

Województwo Podkarpackie w liczbach 2018
(oprac. US Rzeszów)
Publikacja (folder) opracowywana jest co roku od kilkunastu lat.
Prezentuje dane dotyczące województwa podkarpackiego. Wybrane
zagadnienia zaprezentowano na tle kraju. Opracowanie zawiera także
informacje z zakresu statystyki transgranicznej dotyczące m.in.
przekroczeń granicy i wydatków cudzoziemców.
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Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych
Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów
transgranicznych
(wyd. US Rzeszów – 2018)
Informator został opracowany przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie
we współpracy z Urzędami Statystycznymi w Białymstoku, Gdańsku,
Lublinie, Olsztynie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze.
Niniejsza publikacja jest drugą edycją „Informatora o badaniach
i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych” (pierwsza
ukazała się 2016 r.). Opracowanie zostało poszerzone o publikacje
poświęcone obszarom przygranicznym przy granicy wewnętrznej Unii
Europejskiej, obejmując tym samym całość obszarów przygranicznych
Polski. Zawiera informacje o publikacjach wydanych w ostatnich latach
przez wszystkie Urzędy statystyczne w Polsce.

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów
transgranicznych
(oprac. US Rzeszów – 2016)
Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach
obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (opracowane samodzielnie i we
współpracy z innymi urzędami) poświęcone tej tematyce.
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6. SEMINARIA RO WARSZAWSKIEGO PTS W 2017 R.
25 stycznia 2017 r.
Seminarium naukowe pt. „Polskie Badania Statystyczne w Okresie II Wojny Światowej” - dr Bożena
Łazowska — Dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca.
06 kwietnia 2017 r.
Seminarium naukowe pt. „Wyznaczanie obszarów metropolitalnych”
 Dr Mirosław Grochowski, „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu teoretycznym”,
 Dr hab. Przemysław Śleszyński, „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu
statystycznym”,
 Dr Tomasz Sławiński, „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu praktycznym”.
25 maja 2017 r.
Seminarium naukowe pt. „Hybrydowy model statystyki wyznań w Polsce” - ks. dr Wojciech Sadłoń Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
21 września 2017 r.
Seminarium naukowe pt. "Strategia rozwoju e-państwa w perspektywie 2030 roku – studium
foresight” - prof. dr hab. Józef OLEŃSKI (b. Prezes GUS; Profesor Uczelni Łazarskiego; emerytowany
profesor UW; ekspert ONZ i EUROSTATU ).
27 października 2017 r.
Seminarium naukowe pt. „Stan współczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce” dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego.
14 grudnia 2017 r.
Seminarium naukowe pt. „„Zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań projektu „Generacje
i Rodziny (GGS-PL)” będącego częścią międzynarodowego programu badawczego” - zespołu prof. dr
hab. Ireny E. Kotowskiej (Instytut Statystyki i Demografii SGH)

7. SEMINARIA RO WARSZAWSKIEGO PTS W 2018 R.

26 stycznia 2018 r.
Seminarium naukowe pt. „Związek Banków Polskich” - dr Przemysław Barbrich Dyrektorem Zespołu
Public Relations Związku Banków Polskich
22 lutego 2018 r.
Seminarium naukowe pt. „Wybory jako badanie statystyczne” – prof. zw. dr hab. Józef Oleński
13 kwietnia 2018 r.
Seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski” - dr hab. Cecylia Leszczyńska
26 kwietnia 2018 r.
Seminarium naukowe pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?” – prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie od 1995 r.
20 września 2018 r.
Seminarium naukowe pt. „Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” –
prof. zw. dr hab. Józef Oleński
18 października 2018 r.
Seminarium naukowe pt. „Przedsiębiorczość XXI w. – wyzwania dla nauki, polityki i statystyki”– prof.
dr hab. Jerzy Cieślik - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie.
29 listopada 2018 r. Seminarium naukowe pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształtowaniu
jakości życia mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych” – dr Dorota Wyszkowska Zastępca
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku i dr hab. Dorota Perło Dyrektor Biura Zarządu
Stowarzyszenia BOF.
19 grudnia 2018 r.
Seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych”– dr Andrzej Jakubowski z
Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Wprowadzenie do seminarium – dr Krzysztof Markowski
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.
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