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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

• Banki i bazy danych to wygodne narzędzia 
umożliwiające szybki dostęp do danych 
statystycznych za pośrednictwem strony 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 
http://stat.gov.pl .

• Umożliwiają one tworzenie zestawień danych 
odpowiadającym indywidualnym potrzebom 
użytkowników. 

http://stat.gov.pl/
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG
Dostęp do STRATEGa ze strony Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl

http://stat.gov.pl/
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG
Dostęp do STRATEGa ze strony Urzędu Statystycznego w Lublinie http://lublin.stat.gov.pl

http://stat.gov.pl/
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

Podstawowe banki i bazy danych:

• Bank Danych Lokalnych
• Statystyczne Vademecum Samorządowca
• Baza Demografia
• Platforma Analityczna SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy
• System Monitorowania Rozwoju STRATEG
• Portal Geostatystyczny
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG:

jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, 
systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację 
efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia spójności 
społecznej. Usprawnienie procesu monitorowania i programowania polityki 
rozwoju, poprzez utworzenie zintegrowanego systemu informacji na 
potrzeby:

• monitorowania realizacji strategii rozwojowych i polityk publicznych
• programowania i monitorowania nowej perspektywy polityki spójności na 

lata 2014-2020
• monitorowania i analizowania trendów i procesów rozwojowych 

w ich wymiarze terytorialnym
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG:

zawiera obszerny zestaw mierników kluczowych dla monitorowania 
rozwoju (głównie o rocznej częstotliwości) na poziomie kraju, jak 
również na niższych szczeblach podziału terytorialnego. W celu 
zapewnienia możliwości porównań międzynarodowych baza gromadzi 
również podstawowe wskaźniki dla Unii Europejskiej, krajów 
członkowskich i regionów na poziomie NUTS 2.
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG:

pełni również funkcję repozytorium wskaźników pochodzących z 
różnych strategii – poczynając od unijnej strategii Europa 2020 oraz 
nadrzędnej krajowej - Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, a także 
Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, poprzez 9 zintegrowanych 
strategii dotyczących: innowacyjności i efektywności gospodarki, 
transportu, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, rozwoju 
regionalnego, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, sprawnego 
państwa, bezpieczeństwa narodowego RP. W systemie znajdują się 
ponadto wskaźniki dla strategii wojewódzkich, Umowy Partnerstwa, 
Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG:

oferuje narzędzia, które ułatwiają analizę danych poprzez wizualizację 
danych w formie map i wykresów, jak również obszerny zbiór 
metadanych opisujących wskaźniki. Ponadto w zasobach systemu 
znaleźć można zestaw dodatkowych informacji, m.in. linków
do najważniejszych dokumentów o charakterze strategicznym, raportów
i innych opracowań. 
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG:

zawiera wskaźniki ze statystyki publicznej oraz kilkudziesięciu 
innych źródeł, do których należą m.in. instytucje naukowe, centra, 
instytuty i urzędy o zasięgu krajowym i regionalnym, bazy danych 
instytucji i organizacji międzynarodowych. 
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

Zakres czasowy i terytorialny

Dane roczne (od 2003 r.)

Unia Europejska                                                           
(UE-27, UE-28, kraje 

członkowskie, NUTS 2)

Polska ogółem

województwa i inne poziomy 
agregacji terytorialnej  

(do poziomu gmin)

obszary funkcjonalne 
(np. Polska Wschodnia)

• blisko 1,1 tys. wskaźników z ponad 130 źródeł

• łącznie z przekrojami terytorialnymi i wymiarami – ponad 3,6 mln 

rekordów
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

Główne menu 
nawigacyjne

Predefiniowane: 
tabela, mapa, 

wykres
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG umożliwia 
prezentację danych w następujących formach:

• predefiniowane tablica, wykres i mapa,
• tablice statyczne,
• tablice dynamiczne,
• wykresy statyczne,
• wykresy dynamiczne,
• mapy.
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System Monitorowania Rozwoju STRATEG

http://strateg.stat.gov.pl/

http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/
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