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Uwarunkowania rozwoju statystyki

w perspektywie 2025 - 2030 

a) międzynarodowe

b)krajowe 



Uwarunkowania międzynarodowe

globalizacja 

• Globalne społeczeństwo informacyjne

• Globalna gospodarka oparta na wiedzy 

• Globalny system finansowy 

• Globalne rynki 

• Globalny interwencjonizm instytucjonalny

• Globalne standardy informacyjne

• Globalny system statystyki oficjalnej



Statystyka państwa w systemach globalnych 

• ESS – EUROSTAT , ECB, inne organizacje UE

• NATO

• OECD

• ONZ i organizacje wyspecjalizowane

– WTO, ILO, WHO, FAO, WIPO, UNESCO, HCR ….

• MFW, Bank Światowy

• Inne organizacje i porozumienia międzynarodowe

• Jaka strategia systemu krajowego względem międzynarodowego ? 

International vs supranational ?
• Transplantacja – adaptacja – transformacja  ? 



Uwarunkowania krajowe

model infrastruktury informacyjnej

• Głęboki interwencjonizm państwowy

• Autonomia resortów petryfikowana przez prawo

• „Kauzyperdyzacja” państwa i gospodarki

• Jakość środowiska informacyjnego kraju 

determinowana przez globalne mass media

• „Cyfryzacja” gospodarki i państwa

• Komercjalizacja infrastruktury informacyjnej

• Wiedza i kultura informacyjna i statystyczna 

polityków i decydentów w aparacie państwa



Implikacje uwarunkowań 

dla rozwoju statystyki publicznej

I ty możesz być statystykiem
• Przyszłość statystyki publicznej zależy od:

• Kompetencji statystycznych decydentów w organów 

władzy i administracji państwa

• Prawa określającego pozycję systemu statystyki 

publicznej w środowisku informacyjnym kraju  i w

infrastrukturze informacyjnej państwa

• Zagrożenie - wszelkie  procesy produkcji informacji o 

cechach statystycznych postrzegane są jako badania 

oficjalne:

• (a) Resortowe, (b) naukowe, (c) komercyjne, (d) sondaże 



Modele rozwoju statystyki publicznej 

2020-2025

1. Zintegrowany SSP
• CUS koordynatorem infrastruktury informacyjnej państwa 

• SSP - system centralnie zarządzany przez organ administracji  

właściwy ds. statystyki - CUS

2. Rozproszony SSP 
• SSP - kompleks autonomicznych badań inicjowanych przez resorty

• CUS – jednym z resortów i wykonawca  badań „na zlecenie”

3. SSP oparty na outsourcingu 
• Oficjalne prace statystyczne zlecane przez instytucje publiczne 

w trybie przetargów nieograniczonych  

• Przetarg wygrywa firma oferująca dobrą np. Firma X

• CUS – jednym ze startujących w przetargach  (tymczasowo)



Zintegrowany SSP
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Rozproszony SSP
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Rozproszony SSP

• Koordynacja centralna przez krajowy program badań i 

standardy metodologiczne

• Program oficjalnych badań statystycznych  jest 

zbiorem inicjatyw resortów i obowiązków 

względem organizacji międzynarodowych

• Sposób realizacji badań statystycznych zależy od 

autonomicznych decyzji resortów i innych instytucji 

publicznych

• Urzędy statystyczne (w Polsce GUS, US-y)  realizują 

tylko te prace statystyczne, których wykonywaniem nie 

są zainteresowane resorty 



SSP oparty na kompleksowym outsourcingu
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Kompleksowy outsourcing 

oficjalnych badań statystycznych 

1. Rozproszone inicjowanie badań– resorty, samorządy, 

organizacje międzynarodowe

2. Program badań statystycznych – zestawieniem inicjatyw 

resortów określające obowiązki na respondentów i prawa 

realizatorów badań (outsourcerów)

3. Outsourcing realizacji badań do komercyjnych firm 

informacyjnych informatycznych np. Firma X

4. Outsourcing  projektowania badań, zbierania danyych i 

zarządzania zasobami informacyjnymi do komercyjnych firm 

informatycznych  i ankieterskich 

5. Outsourcing prac badawczo - rozwojowych statystyki,

6. Outsourcing  prac administracyjnych i technicznych (vide: 

przetarg aktualnie ogłoszony w BiP GUS)



Czym powinna być statystyka publiczna 

we społeczeństwie i państwie ?

1. Statystyka publiczna – antyhalucynogenem w zaśmieconym i 

zatrutym środowisku informacyjnym

2. Misja statystyki publicznej - edukacja aparatu państwa 

(statystyczne serwisy edukacyjne)

3. Harmonizacja systemów administracji przez stanowienie 

oficjalnych obligatoryjnych standardów  informacyjnych

4. Koordynacja produkcji informacji statystycznych za pomocą 

programu prac statystycznych

5. Antycypacyjna identyfikacja potencjalnych potrzeb 

informacyjnych oraz tworzenie i utrzymanie relewantnych 

zasobów



Czym powinna być statystyka publiczna 

we współczesnym środowisku teleinformatycznym 

1. Nowe źródła informacji dla celów 

statystycznych

2. Wspólne zasoby statystyczne państwa 
– Metainformacyjne

– Informacyjne 

3. Aktywna polityka informacyjna statystyki 

oficjalnej



Nowe źródła i metody gromadzenia danych 

1. Zintegrowana e-statystyka
– inteligentne ankiety elektroniczne

– centralne repozytorium mikrodanych

2. „Statystyka bez sprawozdań”
– mikrodane administracyjne

– mikrodane ewidencyjne 

3. „Statystyka bez respondentów”
– mikrodane transakcyjne  („big data”)

4. „Chmura statystyczna”



Ewolucja spisów powszechnych

• 2002  - ostatni spis papierowy

• 2010-11 – spisy bez papieru

• 2020-21 – spisy bez ankieterów

• Po 2025 – spisy ciągłe



Przechowywanie i wyszukiwanie danych

• Repozytoria mikrodanych

• Dziedzinowe bazy danych - 3 warstwy

– Warstwa mikrodanych - operacyjna i analityczna

– Warstwa mikroagregatów – dostęp selektywny

– Warstwa agregatów (szeregów czasowych) -

publiczna 

• Dziedzinowe bazy wiedzy

– Bazy danych  i relewantne zbiory  spoza statystyki 

oficjalnej

• System parainformacji statystycznej – informacja 

skierowująca (głębokie wyszukiwanie)



Aktywna polityka informacyjna

• Publiczne  bazy danych i metadanych 

• SDI - spersonifikowana selektywna dystrybucja informacji 

analitycznych 

• Opracowania analityczne – podstawową forma 

publikacji

• Wspomaganie analityczno – informacyjne organów 

państwa

• Komercyjne usługi metodyczne, analityczne i 

informacyjne

• Edukacja i promocja statystyki



Jaki wybór stoi przed statystyką 

oficjalną ?

•Model zintegrowany ? 

•Model rozproszony ?

•Model outsourcingu ?



Zadecyduje działanie  praw informacyjnych

1. Fundamentalne prawo informacji

Informacja gorsza wypiera 

informację lepszą

2. Fundamentalne prawo rozwoju statystyki 

oficjalnej

Jedyną wewnętrzną siłą rozwoju 

statystyki oficjalnej jest jej inercja 



Dziękuję za uwagę



Dokąd zmierza statystyka w Polsce ?
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