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JANUSZ WITKOWSKI — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Statystyka oficjalna 
wobec wyzwa� globalnych 

We wspó�czesnym �wiecie mamy do czynienia z wieloma ró�nymi 
wyzwaniami, które dotycz� ró�nych sfer naszej rzeczywisto�ci. W du�ej 
cz��ci maj� one charakter globalny, gdy� dotycz� ca�ego �wiata, 
a ich konsekwencje odczuwalne s� na ró�nych kontynentach, 
w poszczególnych regionach, aby ostatecznie znajdowa� swoje 
odzwierciedlenie w konkretnym kraju oraz spo�eczno�ciach lokalnych. 
Wiele tych wyzwa	 wynika zarówno z potencjalnych, jak i istniej�cych 
ju� problemów do rozwi�zania. 

Je�li rozwa�a� rol� statystyki oficjalnej wobec wspó�czesnych wyzwa	 
globalnych to nale�y odnie�� je do tych atrybutów statystyki, które s� 
zwi�zane z jej podstawow� misj�, z miejscem w systemie informacyjnym 
ka�dego kraju, ale tak�e poszczególnych kontynentów i ca�ego �wiata. 
A te zadania informacyjne odnosz� si� przede wszystkim do szeroko 
rozumianego rozwoju spo�eczno-gospodarczego (zasoby, uwarunkowania, 
dynamika, efekty, zró�nicowanie itp.), gdy� w tym obszarze znajduj� 
najszersze praktyczne zastosowanie. W ostatnich latach, g�ównie jako 
nast�pstwo kryzysu finansowego i gospodarczego na �wiecie, bardzo 
wzros�y oczekiwania wobec statystyki publicznej i zmierzaj� do 
wzmocnienia jej aktywnej roli w procesie podejmowania decyzji. Mo�na 
wi�c stwierdzi�, �e wzros�o zapotrzebowanie na dane statystyczne do 
opracowywania diagnoz spo�eczno-gospodarczych, tworzenia strategii 
i programów rozwojowych, monitorowania zmian zwi�zanych 
z realizacj� okre�lonych strategii i wdra�ania konkretnych programów, 
a tak�e sygnalizowania niekorzystnych zjawisk i tendencji w zakresie 
rozwoju spo�eczno-gospodarczego. 
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W referacie zaprezentowano g�ówne wyzwania statystyki publicznej, 
które dotycz� nast�puj�cych obszarów jej funkcjonowania: 
� doskonalenia produktów statystycznych, a wi�c zakres bada	 zgodny 

ze wspó�czesnymi potrzebami u�ytkowników, 
� dostosowanie systemów statystycznych do wspó�czesnych wymaga	 

organizacyjnych, 
� skuteczne wykorzystanie (zastosowanie) nowych mo�liwo�ci 

technicznych w pozyskiwaniu i udost�pnianiu danych, 
� prawid�owy (umiej�tny) pomiar zjawisk spo�eczno-gospodarczych, 
� wzmocnienie potencja�u systemów statystyki. 
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CZES�AW DOMA�SKI — Uniwersytet 	ódzki 

Wyzwania wobec statystyki jako nauki 

„Aby poj�� Boga musimy studiowa� statystyki, 
poniewa� s� to wska�niki Jego zamiarów” 

Florence Nightingale (1820—1910) 

Jak mo�na okre�li� oczekiwania wobec statystyki, które nazwali�my 
wyzwaniami. Rozwój statystyki jako nauki b�dzie coraz szybszy 
z nast�puj�cych powodów: 
1. Jest to nauka dla wszystkich; 
2. Rozumienie  statystyki jest  znacznie  wa�niejsze  ni�  rozumienie 

jakiejkolwiek innej dziedziny nauki; 
3. Wi�kszo��    bada	    statystycznych    opartych    jest    na    próbie 

reprezentatywnej; 
4. Statystyka jest kluczow� technologi� do zdobywania i przetwarzania 

informacji koniecznych do podejmowania decyzji; 
5.  Statystyka pe�ni rol� s�u�ebn� wobec innych nauk i wobec cz�owieka. 

Mo�na si� spodziewa�, �e metodologia statystyki b�dzie obejmowa�a 
nast�puj�ce obszary: 
— wielkie zbiory danych — Big Data — wymagaj�ce zaawansowanej 

statystyki zw�aszcza w procesie szybkich analiz danych, 
— inteligentne systemy biznesu, 
— technologie informatyczne, 
— wizualizacji i analizy funkcjonalno�ci danych ekonomicznych. 

Ka�da konstrukcja ogólna, teoretyczna, jak np. twierdzenie 
matematyczne, cho� pi�kne samo w sobie, nabiera jednak pe�ni 
rzeczywisto�ci, gdy jest zastosowane w praktyce. Ka�de takie twierdzenie 
trwa w u�pieniu, jak królewna z ba�ni czekaj�c we �nie na wyzwoliciela, 
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który j� pobudzi do prawdziwego, pe�nego istnienia, budz�c jednocze�nie 
zamek i ca�e królestwo. Wyzwolenie królewny powoduje statystyka. 

Prawid�owe stosowanie wyników statystyki matematycznej, pozwala 
wnioskowa� o ca�o�ci na podstawie wiedzy o cz��ci. W wielu 
konkretnych przypadkach ca�o�� jest zbiorem tak wielu elementów, �e 
kompletna wiedza o nich wszystkich jest niemo�liwa. Statystycy tak jak 
wszyscy uczeni wierz� w istnienie absolutnej, plato	skiej prawdy. 
Wierz�, �e prawda ta istnieje przy niesko	czonej liczbie elementów 
zbioru badanego. Zadowoli� si� jednak musz� tylko cieniem prawdy 
wyst�puj�cym przy ograniczonej liczbie elementów. 

Statystyka jest wszechobecna i znajduje zastosowanie w fizyce, 
chemii, biologii, geografii, geologii, socjologii, psychologii, pedagogice, 
j�zykoznawstwie, historii, medycynie, rolnictwie, ekonomii itd., a tak�e 
w parapsychologii, telepatii i telekinezie. 

W przeciwie	stwie do innych ga��zi matematyki, statystyka ci�gle 
znajduje inspiracj� w �wiecie zewn�trznym, tak jak kiedy� geometria czy 
analiza matematyczna. 
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KRYSTYNA STRZA�A — Uniwersytet Gda�ski 

Ewolucja zapotrzebowania 
na informacje statystyczne 

Termin statystyka do oko�o po�owy XIX wieku oznacza� podany 
w tabelarycznej formie zbiór danych na temat stanu pa	stwa. Szczególnie 
istotnym zagadnieniem by�y kwestie ludno�ciowe a tak�e zamo�no�� 
obywateli, a tym samym pa	stwa. W pierwszym z zagadnie	 wa�ne by�o 
oszacowanie potencjalnego poboru, a w drugim sfinansowanie wypraw 
lub obrony granic.  

Paradoksalnie, po okresie zimnej wojny, wraz z nastaniem 
nienotowanego w historii tak d�ugiego okresu bez wojen na kontynencie 
europejskim — potrzeby informacyjne spo�ecze	stwa uleg�y diametralnym 
przemianom. Nast�pi�o istotne zwi�kszenie zapotrzebowania na informacje 
statystyczne nie tylko na poziomie pa	stwa, ale wr�cz na poziomie 
najmniejszej jednostki administracyjnej, z wi�ksz� cz�stotliwo�ci� 
obserwacji, w uk�adzie homogenicznym dla wi�kszego obszaru (Unia 
Europejska, Europa, 
wiat) wraz z pojawieniem si� zapotrzebowania na 
informacje statystyczne dotycz�ce wielko�ci uznawanych powszechnie za 
niemierzalne. Wyst�pi�a tendencja zast�powania wska�ników prostych 
przez indeksy z�o�one o charakterze syntetycznym. 

Zagadnieniami wymuszaj�cymi przemiany zapotrzebowania na 
informacje statystyczne s� mi�dzy innymi problemy starzej�cego si� 
spo�ecze	stwa Europy i 
wiata, a tak�e globalizacja i internacjonalizacja 
�ycia gospodarczego. Odpowiedzi� na zapotrzebowanie s� próby tworzenia 
indeksów globalizacji, internacjonalizacji, czy te� zabezpieczenia 
emerytalnego (KOF Index of Globalization, Melbourne Mercer Global 
Pension Index), wymuszaj�ce „zbieranie” zupe�nie innych danych 
statystycznych. Konstrukcja wspomnianych indeksów oraz ich 
przydatno�� b�dzie przedmiotem referatu. 
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S�owa kluczowe: wska�niki z�o�one, wielko�ci niemierzalne, Indeks 
globalizacji, MMGPI 

Literatura 

Dreher A., Noel G. (2006), Has globalisation incriesed inequality? 
Arbeitspapiere//Konjunkturforschungstelle 

Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich, No. 140 
Strza�a K. (2013), Wp�yw globalizacji na wzrost gospodarczy krajów 

europejskich, „Prace i Materia�y Wydzia�u Zarz�dzania Uniwersytetu 
Gda	skiego” (w druku) 
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MAREK MROCZKOWSKI — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Funkcjonowanie polskiej statystyki publicznej 
w ramach instytucji mi�dzynarodowych 

Zmiany zachodz�ce w podej�ciu do znaczenia statystyk i coraz 
szersze postrzeganie ich w kategorii skutecznego i obiektywnego �rodka 
do monitorowania prowadzonej polityki krajowej, europejskiej 
i �wiatowej oraz powi�zane z nimi rosn�ce wymagania stawiane 
systemom statystycznym stanowi� podstaw� dla podejmowanych obecnie 
prac modernizacyjnych w tym zakresie. 

Dzia�ania realizowane w ramach Unii Europejskiej i innych 
organizacji mi�dzynarodowych (Organizacja Narodów Zjednoczonych 
czy Organizacja Wspó�pracy Gospodarczej i Rozwoju), które w ramach 
swoich agend zajmuj� si� szeroko rozumian� tematyk� statystyczn�, 
charakteryzuj� si� pewn� spójno�ci� i wzajemnie si� uzupe�niaj�. To 
jednak ustalenia i decyzje podejmowane na forum unijnym, w tym 
zw�aszcza w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), 
z uwagi na ich wi���cy prawnie charakter, nale�y uzna� za kluczowe dla 
funkcjonowania krajowych systemów statystycznych. 

Polska statystyka publiczna jest nie tylko �wiadkiem, ale 
i aktywnym uczestnikiem zmian zachodz�cych na forum organizacji 
mi�dzynarodowych, w tym zw�aszcza w ramach Unii Europejskiej, 
jako pe�noprawny cz�onek Europejskiego Systemu Statystycznego. 
Modernizacja ESS ma na celu polepszenie warunków potrzebnych do 
dostarczania wiarygodnych, rzetelnych, niezale�nych oraz wysokiej 
jako�ci informacji statystycznych odpowiadaj�cych na potrzeby 
u�ytkowników, którzy na ich podstawie mog� podejmowa� odpowiednie 
decyzje. 
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W zwi�zku z powy�szym wspó�prac� na forum Europejskiego 
Systemu Statystycznego budowan� w oparciu o dobre praktyki, wymian� 
wiedzy oraz aktywny udzia� w procesie legislacyjnym w zakresie 
dzia�a	 modernizacyjnych statystyki europejskiej nale�y uzna� za jeden 
z kluczowych kierunków dzia�a	 polskiej statystyki publicznej na 
najbli�sze lata, przy równoczesnym efektywnym dzia�aniu i wpisywaniu 
si� w aktualne trendy innych organizacji mi�dzynarodowych. 

Referat „Funkcjonowanie polskiej statystyki publicznej w ramach 
instytucji mi�dzynarodowych” ma na celu przedstawienie g�ównych 
za�o�e	 modernizacji i dzia�a	 podejmowanych aktualnie na poziomie 
�wiatowym i europejskim w celu sprostania stawianym statystyce 
wyzwaniom oraz prze�o�eniem tych dzia�a	 na poziom krajowy.  

S�owa kluczowe: modernizacja, Europejski System Statystyczny, trendy 
mi�dzynarodowe 

Literatura 

Do prezentacji powy�szego tematu zostan� wykorzystanie materia�y 
�ród�owe — aktualne dokumenty organizacji mi�dzynarodowych 
(UE, ONZ, EKG NZ, OECD) dzia�aj�cych w obszarze statystyki 
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KATARZYNA MACIEJEWSKA — Urz�d Statystyczny w Poznaniu  

�wiadomo�� statystyczna 
podstaw� przysz	o�ci statystyki 

Kontakty obywateli z instytucjami publicznymi s� i powinny by� 
oparte na zaufaniu. Jako�� zbieranych i gromadzonych danych 
statystycznych zale�y od zaufania, które przejawia si� równie� w uznaniu 
ich za wiarygodne. Budowanie zaufania do statystyki rozpoczyna si� ju� 
w szkole, gdy ucze	 poznaje jej podstawy. Jednak, jak wskazuj� 
zaprezentowane wyniki, poziom wiedzy dotycz�cej podstawowych 
wska�ników statystycznych i umiej�tno�ci pos�ugiwania si� nimi jest 
bardzo niski. Stanowi to efekt u�omno�ci edukacji statystycznej, która nie 
pozostawia cz�sto dobrych nawyków. Do owych dobrych nawyków 
nowoczesnego, �wiadomego spo�ecznie obywatela nale�y bowiem 
znajomo�� i analiza podstawowych wska�ników statystycznych, które 
maj� wp�yw na jego �ycie. W celu wzmocnienia �wiadomo�ci 
statystycznej trzeba podj�� wielokierunkowe prace. Jednym z przyk�adów 
s�u��cych propagowaniu statystyki i edukacji statystycznej jest 
przedstawiony w pracy konkurs „Statystyka mnie dotyka”, który oprócz 
narz�dzia promowania statystyki stanowi cenne �ród�o obecnych 
problemów i niedoci�gni�� w obszarze edukacji statystycznej. Jak 
wskazuje do�wiadczenie wyniesione z dotychczas przeprowadzonych 
konkursów wiele jest w tym zakresie b��dów do naprawienia i wiele luk 
do uzupe�nienia. Kolejnym krokiem mog�cym wzmocni� �wiadomo�� 
statystyczn� jest organizowanie w urz�dach statystycznych tzw. „dni 
otwartych”, które mog� by� doskona�ym polem do zaprezentowania 
bie��cej dzia�alno�ci urz�dów statystycznych i przybli�enia ich roli 
spo�ecze	stwu. Ponadto koncepcja badania satysfakcji i potrzeb 
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u�ytkowników informacji statystycznych mo�e by� równie� kolejnym 
doskona�ym �ród�em wiedzy na temat potrzeb i oczekiwa	 wobec 
statystyki. Nale�y ponadto wzi�� pod uwag� fakt, �e ka�dego dnia 
pracownicy urz�dów statystycznych kontaktuj� si� bezpo�rednio 
z respondentami, a przeprowadzane przez nich badania pozwalaj� na 
rozpoznanie najbardziej istotnych problemów, przeszkód, niedogodno�ci 
oraz oczekiwa	 wobec statystyki i przeprowadzanych bada	 statystycznych. 
Poprzez ów bezpo�redni kontakt z respondentem statystycy tworz� 
swoist� lini� frontu w tej dziedzinie i w du�ej mierze odpowiadaj� za 
postrzeganie statystyki przez spo�ecze	stwo. Zwi�kszanie �wiadomo�ci 
statystycznej b�dzie s�u�y� ca�emu spo�ecze	stwu, w zwi�zku z tym nale�y 
jej kszta�towanie rozpocz�� w szkole i kontynuowa� na wielu poziomach 
edukacji. 

Celem pracy jest pokazanie, jak kszta�tuje si� zaufanie do danych 
statystycznych, oraz jaka jest znajomo�� podstawowych wska�ników 
statystycznych takich jak stopa bezrobocia, poziom inflacji oraz wielko�� 
PKB, a tak�e korelacja pomi�dzy zaufaniem do danych statystycznych 
a pogl�dem, �e s� one niezb�dnym �ród�em w podejmowaniu decyzji 
politycznych w 27 krajach UE. W celu zidentyfikowania podobnych pod 
tym wzgl�dem grup krajów przeprowadzono analiz� skupie	 i 
wykonano stosowny dendrogram. W pracy zaprezentowano równie� 
propozycje i rozwi�zania, które s�u�� budowaniu zaufania do statystyki 
i wzmacnianiu �wiadomo�ci statystycznej, �wiadomo�� ta w przekonaniu 
autorki jest przysz�o�ci� statystyki: uczymy dzieci literatury, która 
opisuje �wiat s�owami, wi�c nauczmy je statystyki, która opisuje �wiat 
liczbami. 

S�owa kluczowe: dane statystyczne, zaufanie, analiza skupie	 
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WANDA NOWARA, ARTUR OWCZARKOWSKI 
— Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Potrzeby statystyczne 
jednostek samorz�dów terytorialnych 

Do najwa�niejszych zada	 statystyki publicznej zaliczy� nale�y 
prawid�owe okre�lenie potrzeb oraz wytyczenie nowych obszarów 
badawczych zgodnych z oczekiwaniami spo�eczno�ci lokalnych. 
Statystyka publiczna jest bowiem czynnikiem wzmacniaj�cym przeobra�enia 
spo�eczne, gospodarcze i polityczne na szczeblu lokalnym. Celem 
artyku�u jest zatem próba doprecyzowania potrzeb informacyjnych 
jednostek samorz�dów terytorialnych oraz odpowiedzi na ile obecna 
oferta informacyjna statystyki publicznej (BDL, SVS, WOBR, OSST) 
te oczekiwania spe�nia.  

Na podstawie informacji Urz�du Statystycznego w Poznaniu oraz 
przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami ró�nych grup 
odbiorców samorz�du terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu 
i województwa zdiagnozowano zakres informacji statystycznej po��danej 
przez samorz�dowców, a tak�e jej form�. Efektem ukierunkowania oferty 
statystycznej na potrzeby przedstawicieli samorz�du terytorialnego 
powinno by� lepsze wsparcie samorz�dów w prowadzeniu analiz 
porównawczych i diagnozowaniu sytuacji spo�eczno-gospodarczej 
w regionie przy zachowaniu jednolitych standardów informacyjnych. 

S�owa kluczowe: samorz�d terytorialny, informacja, urz�dy statystyczne 
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GRA�YNA TRZPIOT — Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Kierunki dzia	a� w ”European Federation 
of Statistical Societies” 

Tematem referatu b�dzie prezentacja European Federation of 
Statistical Societies. Federacja Towarzystw ma krótka histori�, ale wa�ne 
cele statutowe. Utworzenie Federacji mia�o swój pocz�tek wywo�any 
dyskusj� o najwa�niejszych problemach w dzia�alno�ci towarzystw 
tworz�cych Federacj�. Przedstawiciele zarz�dów towarzystw 
statystycznych wi�kszo�ci krajów Europejskich wyrazili swoje pogl�dy 
i podzielili si� do�wiadczeniami na spotkaniu w Pary�u w 2010 r. 
w rocznic� 150-lecia Francuskiego Towarzystwa Statystycznego. 
Ró�norodno�� spojrzenia na pola organizacyjno-badawcze zosta�a 
przekuta w dzia�ania seminaryjne po�wi�cone przesz�o�ci, tera�niejszo�ci 
oraz przysz�o�ci towarzystw statystycznych w krajach nowej Europy. 
Dyskusja zosta�a wzbogacona o wymian� do�wiadcze	 i przerodzi�a si� 
w koncepcj� utworzenia p�aszczyzny wspó�pracy. 

European Federation of Statistical Societies jest w zamy�le prób� 
zjednoczenia si� w dzia�aniach badawczych naukowców z ca�ej Europy. 
Polskie Towarzystwo Statystyczne jest cz�onkiem tej federacji. Wymiana 
do�wiadcze	 mo�e równie� odbywa� si� w p�aszczy�nie wymiany 
do�wiadcze	 na polu naukowym i organizacyjnym. Tworzenie EFSS 
zach�ci�o wszystkie towarzystwa cz�onkowskie do przygotowania 
dokumentacji oraz do aktualizacji informacji w�asnych. Polskie 
Towarzystwo Statystyczne prowadzi�o wówczas prace przygotowawcze 
do obchodów swojego stulecia w 2012 r. Rok 2012 zapisa� si� 
w historii, jako rok tych obchodów, a najwa�niejszym wydarzeniem by� 
Kongres Statystyki Polskiej zorganizowany w Poznaniu kwietniu tego 
roku. 
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Kreowanie sekcji w istniej�cych strukturach towarzystw narodowych 
oraz rozbudowanie dzia�alno�ci istniej�cych poprzez wykorzystanie 
do�wiadcze	 innych krajów jest jednym z celów wspó�pracy w EFSS. 
W Polskim Towarzystwie Statystycznym funkcjonuj� nast�puj�ce sekcje: 
Sekcja Historyczna, Sekcja Statystyki Matematycznej oraz Sekcja 
Klasyfikacji i Analizy Danych — SKAD. W referacie wska�emy zakresy 
dzia�a	 towarzystw buduj�cych Federacj�. Omówimy podstawowe 
zadania statutowe, jak równie� kierunki dzia�a	 poza formalnym 
programem. Poka�emy, jak towarzystwa statystyczne staraj� si� w��czy� 
w swoje szeregi ludzi m�odych. Zaprezentujemy sposoby promocji 
w systemach edukacji. Podniesiemy problem licencji dla zawodu 
statystyka, który funkcjonuje w wybranych krajach europejskich. 
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ANETTA NOWAK — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Ankieter partnerem respondenta 
— edukacja ankieterów kluczem do uzyskania 

rzetelnych i kompletnych danych 

W rozwa�aniach na temat pracy ankieterów, zada	 wykonywanych 
przez nich, nie sposób nie uwzgl�dni� kluczowego zagadnienia, jakim jest 
misja statystyki publicznej. Dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, 
niezale�nych oraz wysokiej jako�ci, informacji statystycznych na temat 
stanu i zmian zachodz�cych w spo�ecze	stwie, nadaje sens dzia�alno�ci 
sieci ankieterów statystyki publicznej. 

Niniejsze opracowanie zosta�o po�wi�cone w ca�o�ci ukazaniu roli 
ankietera w procesie produkcji statystycznej oraz przedstawieniu 
zagadnie	 zwi�zanych z przygotowaniem ankieterów do pracy. 

Osi�gni�cie wymiernych efektów w postaci wysokiej jako�ci danych 
wynikowych zale�y w du�ej mierze od umiej�tno�ci i wiedzy ankieterów, 
którzy s� osobami stanowi�cymi pierwsze ogniwo ��cz�ce cz�onka 
gospodarstwa domowego ze statystyk� publiczn�. Sytuacja wywiadu 
natomiast, nie jest zwyk�� rozmow� ankietera z cz�onkiem gospodarstwa 
domowego. Standaryzacja kwestionariuszy sprawia, �e ankieter musi 
post�powa� wed�ug ogólnie przyj�tych zasad i wytycznych. Odczytywanie 
pyta	, szczegó�owe dopytywanie respondentów w przypadku niejasnych 
odpowiedzi, powinno odbywa� si� zgodnie z procedurami, które s� takie 
same dla wszystkich ankieterów statystyki publicznej w kraju. Realizuj�c 
tak trudne zadanie, ankieterzy musz� mie� �wiadomo�� celu, jaki 
przy�wieca pozyskiwaniu od respondentów informacji. Rzetelna praca 
ankieterów sprawia, �e misja statystyki publicznej staje si� rzeczywisto�ci�. 

Specjalnie dla tej grupy pracowników statystyki publicznej stworzony 
zosta� system szkole	, dzi�ki którym mog� oni utrwala� i poszerza� swoj� 
wiedz� i umiej�tno�ci. 
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U podstaw systemu szkole	 powinno le�e� osi�gni�cie, jak 
najwi�kszej efektywno�ci przy optymalizacji kosztów. Zbudowany 
system, który odpowiada osi�gni�ciu zamierzonych efektów sk�ada si� 
z trzech podstawowych elementów: szkolenia merytorycznego, w ramach 
którego przekazywana jest na bie��co wiedza o sposobach realizowania 
konkretnych bada	, podnoszenia kwalifikacji w zakresie umiej�tno�ci 
interpersonalnych i wiedzy ogólnej oraz ystemu wsparcia merytorycznego 
i motywacyjnego. 

W materiale opisane zosta�y poszczególne elementy systemu, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem szkole	 interpersonalnych dla ankieterów 
i koordynatorów, realizowanych przez Urz�d Statystyczny w �odzi. 
Dodatkowo przedstawione zosta�y dzia�ania, zwi�zane z budow� systemu 
blended learning, czyli w��czenia szkole	 e-learnig do systemu 
aktywnego wspierania pracy ankieterów. 

S�owa kluczowe: badania statystyczne, szkolenie ankieterów 
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ARLETA OLBROT-BRZEZI�SKA — Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Programy edukacji statystycznej 
dla dzieci i m	odzie
y — rola i mo
liwo�ci 

urz�dów statystycznych w kszta	ceniu odbiorców 
danych statystycznych 

Artyku� 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej stanowi, 
�e statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne 
informowanie spo�ecze	stwa, organów pa	stwa i administracji publicznej 
oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, 
demograficznej, spo�ecznej oraz �rodowiska naturalnego. W ten sposób 
ustawodawca okre�li� nie tylko misj� organów statystycznych w Polsce, 
ale i podstawow� spo�eczn� funkcj� — gwaranta bezpiecze	stwa 
informacyjnego obywateli, organów pa	stwa i podmiotów �ycia 
gospodarczego.  

Informacja statystyczna pomaga zrozumie� otaczaj�cy �wiat, t�umaczy 
zachodz�ce zjawiska spo�eczne i ekonomiczne. We wspó�czesnym 
�wiecie jest podstawowym i najcenniejszym dobrem spo�ecznym. Jednak, 
aby móc z niego w pe�ni korzysta� zaistnie� musz� dwa podstawowe 
warunki — ich dostarczyciel (statystyka publiczna) cieszy� si� musi 
pe�nym zaufaniem ze strony odbiorców danych, a tak�e, a mo�e przede 
wszystkim, konsumenci informacji statystycznej musz� posiada� 
podstawowe umiej�tno�ci z zakresu wyszukiwania i odczytywania 
danych statystycznych w ró�nych formach prezentacji, a tak�e ich 
interpretacji i dokonywania dodatkowych dzia�a	 obliczeniowych na 
danych. Wobec braku przedmiotów statystycznych w podstawowej 
edukacji szkolnej funkcje i zadania edukacyjne musz� wzi�� na siebie nie 
tylko statystycy funkcjonuj�cy w �rodowiskach akademickich, ale przede 
wszystkim, ze wzgl�du na szeroki zakres mo�liwo�ci podejmowania 
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dzia�a	 — przedstawiciele statystyki publicznej. Skutkiem post�puj�cej 
degradacji wiedzy w tym zakresie jest bowiem rosn�ca marginalizacja 
statystyki publicznej i danych statystycznych w �yciu spo�eczno-
gospodarczym kraju.  

Zapobiec temu maj� liczne autorskie programy edukacyjne 
realizowane przez urz�dy statystyczne samodzielnie lub we wspó�pracy 
z Polskim Towarzystwem Statystycznym adresowane do dzieci ze szkó� 
podstawowych, uczniów gimnazjów i szkó� ponadgimnazjalnych, a tak�e 
projekty realizowane, najcz��ciej we wspó�pracy ze szko�ami wy�szymi, 
dedykowane studentom. Dzia�ania te przybieraj� ró�ne formy, poczynaj�c 
od lekcji, warsztatów i wyk�adów, konkursów obejmuj�cych zadania 
rysunkowe dla najm�odszych, testy z wiedzy i zadania statystyczne dla 
m�odzie�y, po praktyki i sta�e, a tak�e wystawy prezentowane w szko�ach 
i na uczelniach. 

Statystyka publiczna jest zatem odpowiedzialna nie tylko za 
dost�pno��, rzetelno�� i obiektywny charakter danych statystycznych, 
a wi�c wype�nienie funkcji gwaranta bezpiecze	stwa informacyjnego 
obywateli i funkcj� stabilizacyjn� polskiej gospodarki, ale i za edukacj� 
statystyczn� polskiego spo�ecze	stwa, tak by mog�o w pe�ni korzysta� 
z mo�liwo�ci, jakie otwiera przed nim pe�na dost�pno�� do informacji. 

S�owa kluczowe: statystyka publiczna, edukacja statystyczna 
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ANNA JAESCHKE — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Edukacja statystyczna dzieci i m	odzie
y.  
Z do�wiadcze� Urz�du Statystycznego w �odzi 

Przedmiotem referatu jest prezentacja do�wiadcze	 i dorobku Urz�du 
Statystycznego w �odzi w sferze edukacji statystycznej dzieci i m�odzie�y 
szkolnej.  

Dzia�ania podejmowane przez Urz�d Statystyczny s� odpowiedzi� na 
rosn�ce zapotrzebowanie na aktualne informacje statystyczne i wpisuj� 
si� w proces budowy nowoczesnego spo�ecze	stwa informacyjnego. 
Jednym z celów tak poj�tej edukacji statystycznej jest kszta�cenie 
umiej�tno�ci korzystania z ró�nych �róde� danych, nauka w�a�ciwej 
interpretacji, a w efekcie kszta�cenie przysz�ego �wiadomego respondenta.  

W ci�gu dziesi�ciu lat prowadzonych dzia�a	 poszerzano ofert� 
skierowan� do uczniów na ró�nych poziomach kszta�cenia — od szkó� 
podstawowych do wy�szych uczelni — wzbogacano formy prezentacji, 
wprowadzano nowe techniki i formy przekazu.  

Pracownicy Urz�du opracowuj�c programy, tematyk� i �rodki 
dydaktyczne dzia�aj� wspólnie z metodykami z �ódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kszta�cenia Praktycznego oraz Wojewódzkiego 
O�rodka Doskonalenia Nauczycieli w �odzi.  

Z ka�dym rokiem szkolnym zwi�ksza si� skala dzia�a	 i ró�norodno�� 
oferty edukacyjnej. Jednym z wa�nych nurtów edukacji prowadzonej 
przez Urz�d jest obj�cie akcj� uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Plany na przysz�o�� uwzgl�dniaj� rozpisanie nowych konkursów 
skierowanych do uczniów liceów, a tak�e rozbudowanie zaj�� 
o charakterze warsztatów i �wicze	.  

S�owa kluczowe: edukacja statystyczna, oferta edukacyjna 
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GRZEGORZ KO�CZAK — Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Rola i znaczenie 
wykresów i graficznej prezentacji danych 

w popularyzacji wiedzy statystycznej 

W ostatnich dziesi�cioleciach nast�pi� dynamiczny rozwój mo�liwo�ci 
wykorzystania komputerów i profesjonalnego oprogramowania w badaniach 
naukowych, przedstawianiu wyników bada	 i w procesie dydaktycznym. 
Pocz�tkowo by�a to mo�liwo�� gromadzenia danych, przygotowania 
raportów z bada	, a tak�e ró�norodnych materia�ów pomocniczych do 
zaj��. Z biegiem czasu coraz wi�ksze mo�liwo�ci obliczeniowe 
komputerów prowadzi�y do rozwoju metod graficznych analizy danych. 
Mo�liwo�ci otrzymywania dobrych jako�ciowo kolorowych wydruków 
pozwoli�y na upowszechnienie takiej formy prezentacji wyników bada	. 
Bardzo pomocne w przedstawieniu ró�nych z�o�onych zagadnie	 
statystycznych s� prezentacje interaktywne, a rozwój technologii mobilnych 
umo�liwia dotarcie z wiedz� statystyczn� do szerokiego grona odbiorców. 

W referacie zostan� przedstawione wybrane mo�liwo�ci graficznej 
prezentacji danych z uwzgl�dnieniem nowych mo�liwo�ci technologicznych. 

S�owa kluczowe: wykresy, graficzna prezentacja danych, wykresy 
interaktywne, animacje 
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Jolanta Szutkowska — Jako�� w statystyce publicznej. Stan obecny i dzia	ania 
na przysz	o�� 

El�bieta Go�ata — Jako�� spisów nowej generacji 

Lucyna Nowak — Jako�� danych w polskich spisach ludno�ci i mieszka� 
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JOLANTA SZUTKOWSKA — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Jako�� w statystyce publicznej. 
Stan obecny i dzia	ania na przysz	o�� 

Referat zawiera przegl�d praktycznych prac prowadzonych w polskiej 
statystyce publicznej w celu doskonalenia jako�ci bada	 statystycznych.  

Zosta�y w nim przedstawione: 
— zmiany w strukturze organizacyjnej GUS, które umo�liwi�y powo�anie 

w 2008 r. jednostki centralnej zajmuj�cej si� m.in.: wdra�aniem 
standardów jako�ci Europejskiego Systemu Statystycznego w GUS, 
monitorowaniem wdra�ania zasad EKPS w badaniach statystycznych, 
opracowaniem ogólnych zasad i metod poprawy jako�ci w badaniach 
statystycznych, prowadzeniem szkole	 z zakresu jako�ci w statystyce 
publicznej;  

— implementacja zasad Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych 
i jego wp�yw na dzia�ania usprawniaj�ce jako�� bada	 statystycznych 
oraz realizacj� misji i wizji urz�du; 

— funkcjonowanie kryteriów jako�ci w badaniach polskiej statystyki 
publicznej;  

— prace podejmowane obecnie i w przysz�o�ci w zwi�zku z wdra�aniem 
zarz�dzenia wewn�trznego prezesa GUS nr 35 z 28.12.2011 r. 
w sprawie pomiaru, oceny oraz monitorowania jako�ci bada	 
statystycznych w jednostkach statystyki publicznej;  

— przygotowania GUS do kolejnej rundy przegl�du partnerskiego 
rozpoczynaj�cego si� w krajach cz�onkowskich od IV kw. 2013 r. 

Prowadzone prace w zakresie jako�ci bada	 statystycznych wspieraj� 
modernizacj� systemu produkcji statystycznej w kierunku podej�cia 
procesowego oraz realizacj� projektów zmierzaj�cych do poprawy 
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integracji i spójno�ci bada	 statystycznych, a tak�e unowocze�nienie 
zarz�dzania zasobami ludzkimi w kierunku pe�niejszego wykorzystania 
ich potencja�u. 

Nale�y jednak zwróci� uwag� na fakt, �e efektywno�� dzia�ania 
instytucji zale�y od efektywno�ci poszczególnych jej procesów w tym 
procesów doskonalenia jako�ci bada	 statystycznych. W warunkach 
kryzysu gospodarczego ograniczanie kosztów prowadzonych bada	 
statystycznych musi wi�c odbywa� si� z zapewnieniem ich 
akceptowanego poziomu jako�ci, który jest mo�liwy do osi�gni�cia 
dzi�ki przestrzeganiu wymaga	 w zakresie podstawowych standardów 
jako�ci. 
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EL�BIETA GO�ATA — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Jako�� spisów nowej generacji 

Celem opracowania jest dyskusja o jako�ci spisów ludno�ci 
z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci i ogranicze	 wynikaj�cych z zastosowanej 
metodologii badania. Pierwsze spisy wykorzystuj�ce dane rejestrów 
administracyjnych (a wi�c co najmniej kilka �róde� informacji) 
przeprowadzono w Finlandii i Norwegii ju� w 1970 r. 

W spisach ludno�ci lat 2010—2014, podej�cie tradycyjne wybra�o 
tylko 31 pa	stw, spis oparty na rejestrach przeprowadzono w 8 krajach, 
a na wybór metody mieszanej, wykorzystuj�cej �ród�a administracyjne 
i badanie reprezentacyjne, zdecydowa�o si� 14 pa	stw, w tym Polska. 
Z tego powodu równie� metody oceny jako�ci danych spisowych 
uwzgl�dnia� powinny nowe podej�cie.  

W artykule sformu�owano tez�, �e informacja spisowa bazuj�ca na 
wielu �ród�ach jest bardziej wiarygodna, gdy� uwzgl�dnia mechanizmy 
wzajemnej kontroli, badania zgodno�ci i prowadzenia analiz porównawczych. 
Szczególn� uwag� zwrócono na konsekwencje wynikaj�ce z zastosowania 
metod statystycznej integracji danych oraz estymacji po�redniej. 
Podkre�lono tak�e, �e wykorzystanie ró�nych �róde� informacji, w tym 
bada	 specjalnych, implikuje konieczno�� uwzgl�dnienia w ocenie 
spisów równie� b��dów losowych.  

S�owa kluczowe: spis oparty na rejestrach; statystyczna integracja 
danych, estymacja po�rednia, b��dy losowe i nielosowe; 
b��dy pokrycia; kontrolne badanie popisowe 
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LUCYNA NOWAK — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Jako�� danych  
w polskich spisach ludno�ci i mieszka� 

W referacie s� przedstawiane wybrane aspekty jako�ci wyników 
polskich spisów ludno�ci i mieszka	 (NSP) przeprowadzonych w okresie 
ostatnich 20 lat. Szczególna uwaga zwrócona jest na ostatnie dwa spisy 
z lat 2002 i 2011 — ze wzgl�du na ró�ne metody ich przeprowadzenia 
oraz ró�ne techniki pozyskiwania danych o ludno�ci, gospodarstwach 
domowych i mieszkaniach.  

NSP 2002, podobnie jak spis z 1988 r., by� przeprowadzany metod� 
tradycyjn� z szerokim udzia�em rachmistrzów spisowych, którzy 
pozyskiwali dane bezpo�rednio od respondentów, zapisuj�c je na 
formularzach papierowych. Spisy z lat 1988 i 2002 ró�ni�y si� jednak 
sposobem rejestracji zebranych danych, jak równie� organizacj� 
opracowania wyników.  

NSP 2011 zosta� przeprowadzony w sposób ca�kowicie odmienny, od 
poprzednich polskich spisów, z szerokim wykorzystaniem danych 
zawartych w rejestrach i systemach administracyjnych oraz badania 
reprezentacyjnego, przy zastosowaniu wy��cznie formularzy elektronicznych.  

Ró�norodno�� metod badania i technik pozyskiwania informacji dla 
potrzeb NSP 2011 spowodowa�a konieczno�� ��czenia danych 
pochodz�cych z rejestrów i systemów informacyjnych z wynikami badania 
reprezentacyjnego oraz z wynikami spisu otrzymanymi poprzez Internet. 
W badaniu reprezentacyjnym zebrano szeroki zakres danych od ponad 
8 mln osób, mieszkaj�cych lub przebywaj�cych w ok. 2744 tys. 
wylosowanych mieszkaniach. Zdecydowana wi�kszo�� danych w tym 
badaniu zosta�a pozyskana poprzez bezpo�rednie wywiady rachmistrzów 
z respondentami. Ze wzgl�du na przyj�te rozwi�zania w badaniu 
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reprezentacyjnym i badaniu pe�nym osoba mog�a zosta� spisana wi�cej ni� 
jeden raz, co powodowa�o konieczno�� wdro�enia odpowiednich metod 
walidacji danych, a tak�e mog�o by� �ród�em ewentualnych b��dów.  

Dane pozyskiwane z rejestrów i systemów informacyjnych mog�y by� 
�ród�em b��dów nielosowych z uwagi na brak integracji pomi�dzy tymi 
bazami danych. Dane te wymaga�y szczególnej walidacji, która 
obejmowa�a procedury normalizacji, konwersji oraz synchronizacji 
podmiotowej, przedmiotowej i przestrzennej. Szczególnie wa�ne jest 
gruntowne rozpoznanie definicji poj�� stosowanych w ró�nych rejestrach 
i systemach informacyjnych, które s� konsekwencj� zapisów w regulacjach 
prawnych, na bazie których te systemy funkcjonuj�. Nale�y tak�e 
pami�ta�, �e rejestry i systemy informacyjne, które by�y wykorzystywane 
dla potrzeb spisu 2011 r. zosta�y utworzone na podstawie przepisów 
prawnych dla innych celów ni� potrzeby statystyki.  

Podstawowym �ród�em danych dla potrzeb oceny wyst�powania oraz 
skali b��dów nielosowych s� wyniki spisu kontrolnego. Dane zebrane 
w spisie kontrolnym powinny pozwoli� na dokonanie oceny przede 
wszystkim b��dów pokrycia (in plus oraz in minus), pope�nianych 
z powodu niespisania mieszka	 i osób, które mog� wynika� z nieuj�cia 
jednostek losowania w operacie losowania, opuszczenia osób, które 
powinny by� spisane lub podwójnego spisywania osób, ewentualnego 
dopisywania fikcyjnych osób, a tak�e do okre�lenia b��dów tre�ci, 
wynikaj�cych z braków odpowiedzi lub b��dów w odpowiedziach. 
Przyj�te za�o�enia oraz dane pozyskane w spisie kontrolnym do NSP 
2011, powinny pozwoli� na ocen� wp�ywu czynników zewn�trznych, tj. 
rachmistrzów, ankieterów czy samych respondentów, którzy dokonali 
samospisu — na jako�� wyników spisu ludno�ci i mieszka	 2011 r.  

Przedmiotem rozwa�a	 s� ró�ne rodzaje b��dów w powi�zaniu 
z wynikami spisów w kontek�cie ich jako�ci, powstaj�ce na ró�nych etapach 
gromadzenia danych dla potrzeb spisów oraz opracowywania ich wyników. 
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W referacie wprowadzone s� odniesienia do mi�dzynarodowych 
rekomendacji ONZ oraz Komisji Europejskiej do spisów rundy 2000 
i 2010, a tak�e do wybranych pozycji literatury przedmiotu.  

S�owa kluczowe: b��dy nielosowe, b��dy pokrycia, badanie reprezentacyjne 
NSP 2011, kalibracja 
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MARIA JEZNACH — G�ówny Urz�d Statystyczny 
MAREK CIERPIA�-WOLAN — Urz�d Statystyczny w Rzeszowie 

Szybkie szacunki PKB, 
a jako�� i wiarygodno�� danych 

Ocena jako�ci szacunków opracowywanych na potrzeby rachunków 
narodowych zawsze uwa�ana by�a jako zadanie trudne i z�o�one. Analiza 
jako�ci cz�sto postrzegana jest przez pryzmat sze�ciu jej wymiarów, tzn.: 
przydatno�ci, dok�adno�ci, terminowo�ci, dost�pno�ci, porównywalno�ci 
i spójno�ci. Wielu ekonomistów jest zgodnych, i� ze wzgl�du na 
specyfik� rachunków narodowych dwa z nich, a mianowicie dok�adno�� 
i spójno�� nabieraj� w tym obszarze szczególnego znaczenia.  

Dok�adno�� jest g�ównie oceniana przez odpowiedni� strategi� 
aktualizacji i korekty wst�pnych szacunków, która wraz z metadanymi 
tworzy klimat zaufania i wiarygodno�ci statystyki publicznej. Natomiast 
analiz� spójno�ci, co warto podkre�li�, powinno si� prowadzi� zarówno 
w odniesieniu do wykorzystywanych w obliczeniach �róde� danych 
(statystycznych i pozastatystycznych), jak te� w odniesieniu do 
zewn�trznych �róde� informacji, które nie s� bezpo�rednio w��czane do 
szacunków.  

Polska statystyka publiczna w ostatnim okresie w obydwu obszarach 
przeprowadza gruntowne modernizacje, przede wszystkim dla 
zapewnienia stabilno�ci szacunków. Stopniowa automatyzacja procesu 
opracowania rachunków narodowych, która mo�liwa jest tak�e dzi�ki 
portalowi sprawozdawczemu sprawia, i� szybkie szacunki PKB (t+45 
i, w nieodleg�ej perspektywie, t+30) b�d� oparte na wi�kszej ilo�ci 
danych pozyskiwanych bezpo�rednio ze sprawozda	 statystycznych. 
Automatyzacja pozwala tak�e na szybkie porównania i analizy wyników 
estymacji z innymi dost�pnymi �ród�ami informacji. 
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Warto tak�e zaznaczy�, �e metodologia rachunków narodowych 
wykorzystuje procedury benchmarkingu i wyrówna	 sezonowych, które 
prowadz� do zmian w porównaniu do danych surowych. Jest to 
szczególnie istotne w warunkach spowolnienia gospodarczego, kiedy 
tempo wzrostu gospodarczego waha si� wokó� zera, i kiedy zastosowane 
ró�ne metody wyrówna	 sezonowych i benchmarkingu mog� prowadzi� 
do zupe�nie ró�nych wyników (wzrost b�d� recesja). Zatem szczególnie 
w tym okresie istnieje potrzeba monitoringu jako�ci, dotycz�cego 
zw�aszcza szybkich szacunków kwartalnych PKB. Proponowane miary 
powinny by� kompromisem pomi�dzy podej�ciem narz�dziowym 
i eksperckim, aby odda� w pe�ni zmiany zachodz�ce w gospodarce. 

S�owa kluczowe: rachunki narodowe, szybkie szacunki PKB, jako��, 
wiarygodno�� 
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ALINA J�DRZEJCZAK — Uniwersytet 	ódzki, 
Urz�d Statystyczny w 	odzi 

JAN KUBACKI             — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Problemy jako�ci danych statystycznych 
w przypadku badania cech rzadkich 

W referacie przedstawiono zagadnienie szacowania parametrów dla 
cech rzadkich oraz metody wyboru próby dla tego typu zmiennych. 
Zaprezentowane zosta�y podstawowe schematy losowania dla cech 
rzadkich, w tym schemat losowania odwrotnego (ang. inverse sampling; 
Haldane, 1945), schemat losowania wielokrotnego po�owu zwany inaczej 
losowaniem typu pojmanie-uwolnienie (ang. capture-recapture sampling; 
Seber, 1973), schemat linia-przeci�cie (ang. line-intercept sampling; 
Lucas i Seber, 1977) oraz schemat �ledzenia ��czy (ang. link-tracing 
design; Thompson, 2002). Przedstawiono te� koncepcj� operatów 
wielokrotnych (ang. multiple frame; Lohr, 1999) oraz zagadnienie próby 
o zwi�kszonym pokryciu (ang. oversampling). Trudno�ci wynikaj�ce 
z zastosowania typowych schematów losowania zilustrowano przyk�adem 
symulacyjnym opartym na danych z Powszechnego Spisu Rolnego oraz 
danych z Badania Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci i Badania 
Bud�etów Gospodarstw Domowych. Wskazano na istnienie alternatywnych 
rozwi�za	 dla takich przypadków wraz z okre�leniem korzy�ci oraz wad 
takich rozwi�za	. 

S�owa kluczowe: cechy rzadkie, jako�� danych statystycznych, metoda 
reprezentacyjna, operat wielokrotny, nadreprezen- 
tacja 
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MA�GORZATA �YRA, KAROLINA WARNO 
— G�ówny Urz�d Statystyczny 

Brak odpowiedzi 
w badaniach gospodarstw domowych 

w Polsce 

Brak odpowiedzi w badaniach jest jednym z kluczowych czynników 
maj�cych wp�yw na jako�� wyników tych bada	, dlatego zjawisko to 
powinno by� stale monitorowane i analizowane. Analiza taka jest 
niezb�dna, aby z jednej strony podj�� wszelkie mo�liwe kroki 
zapobiegawcze, a z drugiej dzia�ania zmierzaj�ce do minimalizacji 
efektów tego zjawiska.  

W niniejszym referacie autorki przedstawi� informacj� na temat braku 
odpowiedzi w badaniach gospodarstw domowych prowadzonych przez 
GUS.  

Pierwsza cz��� referatu b�dzie dotyczy�a teorii braku odpowiedzi 
w badaniach gospodarstw domowych — przyczyn, metod post�powania 
w celu minimalizacji zjawiska oraz kompensowania celem poprawy 
jako�ci wyników. 

W drugiej cz��ci przedstawione zostan� dane wynikowe bada	 
gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. Uwzgl�dnione 
zostan� zarówno badania roczne, jak i cykliczne, prowadzone co kilka lat, 
a wi�c takie badania, jak: Badanie bud�etów gospodarstw domowych, 
Badanie aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci (BAEL), Badanie warunków 
�ycia ludno�ci (EU-SILC), Badanie ICT czy Badanie stanu zdrowia 
ludno�ci (EHIS).  

Pokazane zostan� zmiany zjawiska w czasie, które mog� wynika� 
zarówno z przemian spo�eczno-ekonomicznych w kraju, jak i zmian 
metodologiczno-organizacyjnych danego badania. Przedstawione zostan� 



 48

tak�e przyczyny braku odpowiedzi w ró�nych badaniach. W oparciu 
o uzyskane dane wykazane zostan� powi�zania zjawiska braku 
odpowiedzi z takimi czynnikami, jak: temat badania, metoda 
przeprowadzenia wywiadu czy miejsce zamieszkania.  

W miar� mo�liwo�ci przedstawione zostan� porównania mi�dzynarodowe, 
a tak�e uwzgl�dnione zostanie zagadnienie braku odpowiedzi w badaniach 
panelowych.  
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EWA OLECHNOWICZ — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Narz�dzia monitorowania 
i doskonalenia jako�ci bada� 

stosowane w polskiej statystyce publicznej 

Czwarta zasada Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych 
(EKPS) zobowi�zuje organy statystyczne do zapewnienia jako�ci oraz 
systematycznego i regularnego wskazywania mocnych i s�abych stron 
w celu ci�g�ego doskonalenia jako�ci procesów i produktów. Zapisy 
czwartej zasady EKPS znalaz�y odzwierciedlenie w zarz�dzeniu 
wewn�trznym nr 35 prezesa G�ównego Urz�du Statystycznego z dnia 
28.12.2011 r. w sprawie pomiaru, oceny oraz monitorowania jako�ci 
bada	 statystycznych w s�u�bach statystyki publicznej, które wesz�o 
w �ycie z dniem 1.10.2012 r. — zatem rok bie��cy jest pierwszym rokiem 
jego obowi�zywania oraz wdra�ania w �ycie wynikaj�cych z niego 
zalece	. 

Od stycznia bie��cego roku s�u�by statystyki publicznej sporz�dzaj� 
raporty jako�ci wraz z miernikami jako�ci. Raporty jako�ci obejmuj� 
wszystkie komponenty jako�ci: przydatno��, dok�adno��, terminowo�� 
i punktualno��, dost�pno�� i przejrzysto��, porównywalno�� oraz 
spójno�� danych ale te� koszty i obci��enie respondentów, jak równie� 
poufno��, transparentno�� i bezpiecze	stwo danych. W bie��cym roku 
zostanie sporz�dzonych 235 raportów jako�ci, 46 raportów sporz�dzonych 
b�dzie w wersji pe�nej, pozosta�e w wersji uproszczonej. Analiza 
wyników z raportów jako�ci z pierwszej edycji zostanie przeprowadzona 
do ko	ca I kw. 2014 r.  

Z pocz�tkiem roku wprowadzono równie� do statystyki przegl�dy 
jako�ci. G�ównym celem przegl�dów jako�ci jest identyfikacja s�abych 
i mocnych stron badania oraz wypracowanie zalece	 wraz z planem 
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dzia�a	 naprawczych. W pierwszym pó�roczu przegl�dami zosta�y obj�te 
3 badania: P-01, ZD-5 oraz SSI-01. Przegl�dy te zosta�y poprzedzone 
pilota�owym przegl�dem jako�ci badania — Praca niezarobkowa poza 
gospodarstwem domowym. Koordynacj� przegl�dów jako�ci oraz 
monitorowaniem realizacji dzia�a	 naprawczych zajmuje si� Urz�d 
Statystyczny w �odzi. 

Referat przedstawia narz�dzia do pomiaru, oceny i monitorowania 
jako�ci bada	 wdra�ane do stosowania w polskiej statystyce publicznej 
w zwi�zku z opisanymi wy�ej dzia�aniami. Dotyczy te� samych raportów 
i przegl�dów jako�ci, mierników jako�ci stosowanych przy ich 
sporz�dzaniu i realizacji, a tak�e innych narz�dzi s�u��cych ocenie 
jako�ci, jak cho�by tzw. lista samooceny. Zasygnalizuj� równie� wst�pne 
wyniki i diagnozy wynikaj�ce z realizacji wdra�anych procedur oceny 
i monitorowania jako�ci bada	. 

S�owa kluczowe: jako��, raport jako�ci, mierniki jako�ci, przegl�dy 
jako�ci, LiKoS 
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ANDRZEJ M�ODAK — Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Spójno�� i porównywalno�� danych 
jako kryteria oceny jako�ci 
statystyki gospodarczej1 

Problemy w zakresie spójno�ci i porównywalno�ci danych 
statystycznych wykraczaj� poza zakres klasycznej analizy b��dów 
wyst�puj�cych w badaniu statystycznym. Nie dotycz� one bowiem 
pojedynczych bada	 czy zmiennych, ale koncentruj� si� na tym, czy i jak 
oraz w jakim stopniu odpowiednie informacje mog� by� porównywane ze 
sob� celem uzyskania lepszego obrazu kszta�towania si� zjawisk 
spo�eczno-gospodarczych. P�aszczyzny porównawcze mog� by� w tym 
kontek�cie rozmaite — najcz��ciej jest to czas i przestrze	, tzn. oceniamy 
porównywalno�� w kolejnych okresach czasu lub w odniesieniu do 
ró�nych obszarów przestrzennych o pewnym jednorodnym charakterze. 
Czasami mo�emy jednak porównywa� inne obiekty, na przyk�ad grupy 
przedsi�biorstw czy podmioty gospodarcze danej bran�y. Spójno�� 
i porównywalno�� decyduj� tak�e w znacznej mierze o jako�ci 
przeprowadzonego badania — wysoki ich poziom �wiadczy o dobrze 
zaprojektowanej metodologii oraz o wszechstronnej przydatno�ci danych 
wynikowych dla u�ytkownika. 

W prezentowanym wyst�pieniu proponujemy dyskusj� po�wi�con� 
charakterystykom g�ównych koncepcji dotycz�cych spójno�ci oraz 
porównywalno�ci, jak równie� opis ró�nic i podobie	stw pomi�dzy tymi 

������������������������������������������������������������

1 W wyst�pieniu wykorzystany b�dzie dorobek wypracowany w projekcie 
ESSnet „Metodologia nowoczesnej produkcji statystyki przedsi�biorstw” (ang. 
Methodology for Modern Business Statistics — MeMoBuSt), umowy grantowe 
nr 61001.2010.006-2010.702 oraz 61001.2010.006-2012.273. 
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poj�ciami (Eurostat, 2009; T. Körner i K. Puch, 2011). Przeanalizujemy 
ponadto rodzaje spójno�ci tudzie� mo�liwe aspekty postrzegania tych 
poj�� w statystyce dzia�alno�ci gospodarczej (M. Bergdahl i in., 2001). 
Przyjrzymy si� tak�e g�ównym �ród�om braku spójno�ci, a tak�e 
metodom jej pomiaru w kontek�cie informacji uzyskiwanych od ró�nych 
przedsi�biorstw. Podobnie scharakteryzujemy zagadnienia porównywalno�ci, 
wskazuj�c mo�liwe �ród�a jej braku i czynniki, które na ni� wp�ywaj� 
w zakresie czasu, regionu, jak te� rachunków narodowych i benchmarkingu 
gospodarczego (Eurostat, 2009). 

S�owa kluczowe: spójno��, porównywalno��, statystyka zwierciadlana, 
benchmarking, precyzja danych, wska�niki kompleksowe 
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STATYSTYKA SPO�ECZNA 

IRENA E. KOTOWSKA — Szko�a G�ówna Handlowa 

Przemiany rodziny w Polsce 
w �wietle danych statystyki publicznej 

Przemiany rodziny, jakich Polska do�wiadcza po 1989 r., 
charakteryzowane s� zwykle za pomoc� wska�ników demograficznych 
dotycz�cych sk�adowych procesu tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin — 
tworzenia zwi�zków, ich rozpadu oraz p�odno�ci, które s� wyznaczane 
na podstawie danych z ewidencji ludno�ci. Proces przemian rodziny mo�e 
by� tak�e dokumentowany poprzez zmiany struktur rodzin i gospodarstw 
domowych, przy czym dotychczas korzystano na ogó� z danych 
pochodz�cych ze spisów powszechnych (np. GUS, 2003; GUS, 2013; 
Kotowska, 2010). Nie wykorzystuje si� — jak dot�d — danych 
o strukturach rodzin i gospodarstw, które pochodz� z du�ych bada	 
reprezentatywnych prowadzonych regularnie przez GUS, takich jak 
EU-SILC czy BAEL, cho� analizy takie s� podejmowane przez badaczy 
(np. Iacovou, Skew, 2011a, 2011b), którzy si�gn�li w tym celu do danych 
EU-SILC. W referacie podj�to prób� ukazania przydatno�ci danych 
BAEL do analiz przemian, jakim podlegaj� rodziny w Polsce. Starano si� 
przy tym wykorzysta� nie tylko aspekty demograficzne tych przemian, ale 
tak�e — korzystaj�c z danych o aktywno�ci ekonomicznej — aspekt 
ekonomiczny wyra�any poprzez wzorce zatrudnienia w rodzinach. 

Literatura 

GUS (2003), Gospodarstwa domowe i rodziny 2002, Narodowy Spis 
Powszechny Ludno�ci i Mieszka	, Powszechny Spis Rolny, Warszawa 



 56

GUS (2013), Gospodarstwa domowe w 2011 roku — wyniki spisu 
ludno�ci i mieszka	 2011, Notatka informacyjna, Warszawa 

Iacovou M. and Skew A. J. (2011a), Household composition across the 
new Europe: where do the new Member States fit in?, Demographic 
research, Vol. 25, Article 14, p. 465—490 

Iacovou M. and Skew A. J. (2011b), More than 10 % of households 
in Romania, Latvia and Bulgaria were three-generation in 2008, 
Statistics in Focus, 52/2011 

Kotowska I. E. (2010), Prognozowanie gospodarstw domowych, 
w: J. Kurkiewicz, Procesy demograficzne i metody ich analizy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 298—325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�



 57

ANNA SZUKIE�OJ�-BIE�KU�SKA — G�ówny Urz�d Statystyczny 
JOLANTA W�ODARCZYK, TOMASZ PIASECKI — Urz�d Statystyczny 

w 	odzi 

Zró
nicowanie poziomu i jako�ci 
ycia 
na podstawie bada� GUS 

G�ówny Urz�d Statystyczny ma bogate do�wiadczenie w badaniu 
i analizie szeroko rozumianych warunków �ycia ludno�ci. Realizowane 
w ramach tego obszaru badania stanowi� g�ówn� baz� informacyjn� dla 
kompleksowych ocen i analiz poziomu �ycia. Dostarczaj� informacji 
(zarówno o materialnych aspektach warunków �ycia, jak równie� o stylu 
�ycia Polaków), które pozwalaj� na analiz� nierówno�ci i ró�nic 
spo�ecznych oraz czynników warunkuj�cych poziom �ycia, a tak�e 
umo�liwiaj� obserwacj� zmian zachodz�cych w tym zakresie. 

Zmieniaj�ce si� realia spo�eczno-ekonomiczne, ci�g�y wzrost potrzeb 
informacyjnych ró�nych grup u�ytkowników danych statystycznych oraz 
zobowi�zania krajowe i mi�dzynarodowe powoduj� konieczno�� sta�ej 
modyfikacji i rozszerzania zakresu bada	 prowadzonych w tym obszarze 
tematycznym. 

Wprowadzenie do systemu polskiej statystyki publicznej 
wieloaspektowego badania jako�ci �ycia i spójno�ci spo�ecznej stanowi 
odpowied� na rosn�ce potrzeby dotycz�ce kompleksowych ocen 
sytuacji spo�ecznej, w tym jako�ci �ycia i zró�nicowa	 spo�ecznych. 
Badanie pozwala tak�e na zwi�kszanie liczby mierników obrazuj�cych 
przestrzenne zró�nicowanie jako�ci �ycia zarówno w uk�adzie 
miasto—wie�, jak równie� na poziomie województw. Analiza 
przestrzennego zró�nicowania jako�ci �ycia w Polsce (w wymiarze 
obiektywnym i subiektywnym) stanowi g�ówny temat referatu. 

Obj��a one nast�puj�ce obszary tematyczne: 
1) sytuacja  materialna  gospodarstw domowych, zobrazowana na 

podstawie nowego podej�cia z wykorzystaniem m.in. z�o�onych 
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wska�ników warunków �ycia, wska�ników równowagi bud�etowej, 
wska�nika sytuacji materialnej netto i korzystanie z pomocy 
(gospodarstwa odczuwaj�ce potrzeb� korzystania z pomocy 
finansowej, rzeczowej lub w formie us�ug i gospodarstwa 
otrzymuj�ce ww. pomoc), 

2) elementy  kapita�u  ludzkiego  (ogólna  ocena  stanu  zdrowia 
i pos�ugiwanie si� komputerem oraz korzystanie z Internetu; z�o�ony 
wska�nik umiej�tno�ci indywidualnych), 

3) spo�eczno�� lokalna i kontakty spo�eczne (poczucie zwi�zku 
z miejscem zamieszkania, zaanga�owanie w organizacje formalne; 
relacje s�siedzkie; izolacja spo�eczna; poczucie bezpiecze	stwa 
fizycznego), 

4) subiektywna ocena jako�ci �ycia (poziom zadowolenia z sytuacji 
zawodowej, rodzinnej, finansowej oraz ze swego wykszta�cenia, 
zdrowia, relacji z innymi lud�mi, sposobu sp�dzania wolnego czasu, 
ze swoich materialnych warunków �ycia oraz ze swojego �ycia 
ogólnie rzecz bior�c). 

Badanie spójno�ci spo�ecznej potwierdzi�o wp�yw miejsca zamieszkania 
na jako�� �ycia. Skala zró�nicowania zale�y od tego, jaki konkretny 
symptom bierzemy pod uwag�. Mo�na jednak wyodr�bni� grupy 
województw, w których obserwujemy kumulacj� negatywnych lub 
pozytywnych symptomów sk�adaj�cych si� na jako�� �ycia, szczególnie 
w obr�bie poszczególnych jej wymiarów. Informacje z omawianego 
badania w znacz�cy sposób uzupe�niaj� „statystyczne portrety 
województw” oraz pozwalaj� porówna�, na ile oceny terytorialnego 
zró�nicowania postrzegania jako�ci �ycia („co ludzie my�l� o tym, jak 
im si� �yje”) s� zbie�ne ze zró�nicowaniem wynikaj�cym z analizy 
tzw. twardych danych, dotycz�cych rozwoju spo�eczno-ekonomicznego. 

S�owa kluczowe: poziom �ycia, badania warunków �ycia, ocena jako�ci 
�ycia 
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TOMASZ PANEK — Szko�a G�ówna Handlowa 

Porównawcza analiza sfery ubóstwa 
w krajach UE w uj�ciu regionalnym 

Jednym z podstawowych celów polityki spo�ecznej Unii Europejskiej 
i krajów cz�onkowskich jest walka z ubóstwem i wykluczeniem 
spo�ecznym. W 2010 r. Rada Europy ustali�a 5 g�ównych celów strategii 
Europa 2020. Jeden z nich dotyczy� promocji integracji spo�ecznej, 
w szczególno�ci poprzez redukcj� ubóstwa. 

Komisja Europejska przywi�zuje du�� wag� do porównywalno�ci 
mi�dzynarodowej rezultatów polityk poszczególnych krajów w tym 
obszarze. Ponadto cele formu�owane w polityce spo�ecznej Unii 
Europejskiej oraz w Krajowych Planach Dzia�a	, w których 
przedstawiane s� cele krajowych polityk spo�ecznych, wyra�nie wskazuj� 
na potrzeb� badania ubóstwa na poziomie regionalnym. Regionalne 
zró�nicowanie i marginalizacja niektórych regionów krajów UE sta�y si� 
w ostatnich latach przedmiotem nie tylko szczególnej troski, ale równie� 
i wsparcia w ramach polityki spójno�ci UE. W celu odpowiedniej alokacji 
funduszy UE nakierowanych na walk� z ubóstwem i wykluczeniem 
spo�ecznym oraz oceny efektywno�ci ich wykorzystania niezb�dny jest 
sta�y monitoring ubóstwa i wykluczenia spo�ecznego na poziomie 
regionalnym. 

Zasadniczym celem poznawczym prezentowanego badania by� pomiar 
zasi�gu, g��boko�ci, intensywno�ci i dotkliwo�ci ubóstwa w krajach 
oraz regionach UE w 2010 r. Do oceny ró�nych aspektów ubóstwa 
wykorzystano zarówno wska�niki monetarne, jak i wska�niki 
niemonetarne. Pierwsze z nich obliczane s� na podstawie dochodów 
do dyspozycji gospodarstw domowych, a drugie na symptomach 
deprywacji materialnej gospodarstw domowych. Ponadto dokonano 
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oceny wspó�wyst�powania ubóstwa monetarnego i niemonetarnego, 
gdy� ich kumulacja znacz�co pog��bia dolegliwo�ci ubóstwa. 
W przeprowadzonych analizach porównawczych zwrócono uwag� na 
wp�yw zmian za�o�e	 pomiaru na uzyskiwane wyniki, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem Polski i jej regionów. Do analiz ubóstwa zastosowano 
agregatowe indeksy ubóstwa. 

Podstaw� przeprowadzonych analiz by�y dane z Europejskiego 
Badania Dochodów i Warunków �ycia (EU-SILC) za 2010 r. Uzyskane 
w badaniu wyniki umo�liwi�y nie tylko analiz� porównawcz� ró�nych 
aspektów ubóstwa w krajach i regionach UE, ale równie� identyfikacj� 
regionów porównywanych krajów o najwi�kszym zasi�gu ubóstwa, 
wymagaj�cych finansowego wsparcia UE dla osi�gni�cia celu 
sformu�owanego w strategii Europa 2020 dotycz�cego integracji 
spo�ecznej. 

S�owa kluczowe: ubóstwo monetarne, deprywacja materialna 
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JERZY AUKSZTOL — Urz�d Statystyczny w Gda�sku 

Wielodziedzinowe badanie kapita	u ludzkiego 
jako przyk	ad integracji bada� statystycznych 

ze ród	ami pozastatystycznymi 

Wspó�czesna statystyka publiczna, poszukuj�c wiarygodnej informacji 
statystycznej, nie powinna ogranicza� si� jedynie do �róde� 
statystycznych. Przyk�adem jest wykorzystywanie danych z rejestrów 
administracyjnych, które s� �ród�ami dla bada	 zapisanych w Programie 
Bada	 Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). Dobr� praktyk� 
pozyskiwania danych zbieranych poza statystyk� publiczn� stanowi 
wykorzystanie Systemu Informacji O�wiatowej, który jest �ród�em 
danych dla kilku bada	 GUS, m.in. 1.27.01 — Szko�y podstawowe, 
gimnazja i szko�y ponadgimnazjalne, 1.27.04 — Opieka nad dzie�mi 
i m�odzie�� czy 1.04.04 — Kapita� ludzki. Istnieje równie� szereg 
innych �róde� pozastatystycznych, które z powodzeniem stosowane s� 
w badaniach G�ównego Urz�du Statystycznego. Mo�na do nich 
zaliczy� cykliczne badanie Diagnoza spo�eczna czy dane pochodz�ce 
z ministerstw b�d�cych ich gestorami. 

Badanie kapita�u ludzkiego jest corocznym badaniem wyst�puj�cym 
w PBSSP od roku 2009. W latach 2009—2013 recenzowane by�o m.in. 
przez departamenty bran�owe GUS, Rad� Statystyki oraz Komisj� 
Metodologiczn� GUS. Wykorzystuje ono blisko 50 �róde� danych, 
spo�ród których 24 stanowi� badania autorskie GUS, 17 pochodzi spoza 
zakresu bada	 statystyki publicznej, a 5 to �ród�a ze statystyki 
mi�dzynarodowej. 

W omawianym badaniu GUS wyró�niono osiem obszarów kapita�u 
ludzkiego, obejmuj�cych ró�ne aspekty jego tworzenia, utrzymywania 
oraz wykorzystania. S� to: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, 
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kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i spo�eczne 
uwarunkowania rozwoju kapita�u ludzkiego. Kluczem do organizacji 
badania by�o zapewnienie spójnej metodologii, pozwalaj�cej na pokazanie 
mi�dzydziedzinowych powi�za	 odzwierciedlaj�cych wzajemn� 
interakcj� czynników kszta�towania i rozwoju kapita�u ludzkiego. 
Istotnym uzupe�nieniem badania jest utworzenie z�o�onych mierników 
kapita�u ludzkiego, b�d�cych miarami agregatowymi dla wymienionych 
powy�ej obszarów oddzia�ywania kapita�u ludzkiego. Heterogeniczno�� 
�róde� danych zastosowanych do wyliczenia tych mierników pozwala na 
oszacowanie synergicznego efektu podnoszenia warto�ci kapita�u 
ludzkiego poprzez systematyczny rozwój i udoskonalanie indywidualnych 
atrybutów cz�owieka. 

S�owa kluczowe: kapita� ludzki, integracja danych, mierniki z�o�one, badanie 
wtórne 
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TOMASZ SOWI�SKI — Uniwersytet Opolski 

Mo
liwo�ci i bariery badania jako�ci 
kapita	u ludzkiego w �wietle dost�pnych 

danych statystycznych 

Wi�kszo�� prac po�wi�cona kapita�owi ludzkiemu skupia si� na 
problematyce jego mierzalno�ci oraz próby znalezienia modelu wzrostu 
gospodarczego obja�nianego przez kapita� ludzki. W dost�pnej literaturze 
do niedawna ma�o miejsca po�wi�ca�o si� jako�ci kapita�u ludzkiego. 
Natomiast, jak wykazuj� badania prowadzone od szeregu lat mi�dzy 
innymi przez Bank 
wiatowy, efekty akumulacji kapita�u ludzkiego 
w niektórych pa	stwach rozwijaj�cych si� maj� znikomy wp�yw na 
ekonomi� kraju i wzrost produktywno�ci1. 

Pewnym wyja�nieniem tego paradoksu mo�e by� fakt, �e przy okazji 
mierzenia poziomu kapita�u ludzkiego, które uwzgl�dnia�o przede 
wszystkim stan jego zasobów, a wi�c „ilo��”, pomijana by�a kwestia jego 
jako�ci. 

Celem niniejszego artyku�u jest zaprezentowanie istniej�cych 
mo�liwo�ci pomiaru jako�ci kapita�u ludzkiego oraz wskazanie na 
istniej�ce bariery i trudno�ci. Zaprezentowana tak�e zosta�a próba 
zastosowania wybranych mierników jako�ci kapita�u ludzkiego 
w klasycznych modelach wzrostu gospodarczego. Badania oparte 
zosta�y na wybranych metodach taksonomicznych i modelowania 
 
������������������������������������������������������������

1 J. Grodzicki (2003), Rola kapita�u ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, 
Gda	sk, s. 72. 
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ekonometrycznego. Cz��� badawcza poprzedzona jest opisem autorskiej 
koncepcji jako�ci kapita�u ludzkiego, której trzon stanowi próba 
stworzenia uniwersalnej definicji omawianego zagadnienia. 

S�owa kluczowe: jako�� kapita�u ludzkiego, wzrost gospodarczy 
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ADAM SZULC — Szko�a G�ówna Handlowa 

Statystyczne metody oceny polityki spo	ecznej 

Ze statystycznego punktu widzenia polityka spo�eczna oznacza 
dzia�anie maj�ce na celu zmian� rozk�adu dochodów wybranych 
jednostek lub, w szerszym znaczeniu, ich dobrobytu. Jej ocena polega 
na ustaleniu, czy dzia�ania te s� skierowane do „w�a�ciwych” jednostek 
oraz czy ich rozmiary pozwalaj� na zauwa�aln� popraw� ich sytuacji 
ekonomicznej. Analiza kosztów i negatywnych skutków polityki 
spo�ecznej równie� zdobywa sobie racj� bytu we wspó�czesnej literaturze 
ekonomicznej i tak�e mo�e by� dokonywana za pomoc� metod 
statystyczno-ekonometrycznych. W niniejszym badaniu wybrane metody 
s� zilustrowane za pomoc� analiz pomocy spo�ecznej udzielonej w Polsce 
w latach 2001, 2005 i 2010. 

Pytanie, czy �wiadczenia skierowane s� przeci�tnie do „w�a�ciwych” 
jednostek, jest pytaniem o negatywn� zale�no�� pomi�dzy wielko�ci� 
�wiadczenia i zamo�no�ci� odbiorcy. Zarówno analizy oparte na 
porównywaniu rozk�adów decylowych dochodu i pomocy spo�ecznej, 
jak i na krzywych oraz wspó�czynnikach koncentracji Kakwaniego 
wykazuj�, �e zdecydowana cz��� �wiadcze	 tego typu w Polsce trafia do 
gospodarstw domowych o najni�szych dochodach, cho� ich tak 
rozumiana „trafno��” nie jest w porównywanych latach jednakowa. 
Analiza profili ubóstwa za pomoc� regresji probitowej (w niektórych 
przypadkach z korekt� Heckmana) wykaza�a, �e grupy spo�eczno- 
-ekonomiczne bardziej ni� inne nara�one na ubóstwo odznaczaj� si� 
jednocze�nie wy�szym prawdopodobie	stwem otrzymania pomocy 
spo�ecznej. Jedynym wyj�tkiem od tej regu�y s� gospodarstwa 
wiejskie. 
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Najprostszym sposobem ��cznej, czyli uwzgl�dniaj�cej zarówno 
„trafno��” jak i rozmiary, oceny skuteczno�ci pomocy spo�ecznej jest 
porównanie rzeczywistych warto�ci wska�ników ubóstwa z warto�ciami, 
jakie przyj��yby po odj�ciu pomocy spo�ecznej od dochodów odbiorców. 
W zale�no�ci od roku pomoc spo�eczna pozwala na zmniejszenie odsetka 
ubogich od 1,5 do 3 punktów procentowych, za� wska�nika g��boko�ci 
ubóstwa od 5 do 8,5 punktu procentowego. Zmiany wska�ników ubóstwa 
w kolejnych dwóch latach wskazuj�, i� pomoc spo�eczna jest znacznie 
skuteczniejsza jako narz�dzie pozwalaj�ce ubogim przekroczy� granic� 
ubóstwa (niezale�nie od jej wysoko�ci) ni� chroni�ce nieubogich przed 
ubóstwem w kolejnym roku. Innym sposobem ��cznej oceny skuteczno�ci 
polityki spo�ecznej jest obliczenie elastyczno�ci dochodowych 
wspó�czynnika Giniego. Ich warto�ci równie� wskazuj� na najwy�sz� 
skuteczno�� pomocy spo�ecznej w 2005 r. i najni�sz� w 2010. 
Zestawienie tych wyników z ocen� „trafno�ci” pomocy spo�ecznej 
pozwala wyci�gn�� wniosek, �e na tak� ocen� wp�yn��o znaczne 
zmniejszenie rozmiarów pomocy w porównaniu z poprzednimi latami, 
pomimo �e w 2010 roku procent pomocy spo�ecznej trafiaj�cej do 
ubogich by� wy�szy ni� w poprzednich latach. 

Negatywne skutki polityki ekonomicznej obok wzrostu kosztów 
funkcjonowania pa	stwa obejmuj� tak�e demotywuj�cy efekt �wiadcze	 
objawiaj�cy si� obni�eniem aktywno�ci ekonomicznej ich odbiorców. 
Zastosowanie estymacji przez dopasowanie pozwala odpowiedzie� na 
pytanie, jakie dochody uzyskiwaliby �rednio odbiorcy �wiadcze	, gdyby 
ich nie otrzymywali. W zale�no�ci od metody, w przypadku pomocy 
spo�ecznej lub zasi�ku dla bezrobotnych, wielko�ci te s� ni�sze o 60—70% 
warto�ci �wiadczenia. Oznacza to, �e efekt demotywacyjny wymienionych 
�wiadcze	 jest równy od 30 do 40% tej warto�ci. 

S�owa kluczowe: polityka spo�eczna, rozk�ad dobrobytu 
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MIECZYS�AW J. KRÓL, MARIA SARAMA, COLIN F. HALES 
— Uniwersytet Rzeszowski 

Wewn�trzregionalne zró
nicowanie 
poziomu rozwoju spo	ecze�stwa informacyjnego 

w województwie podkarpackim 

Prace badawcze w zakresie pomiaru rozwoju spo�ecze	stwa 
informacyjnego przede wszystkim odnosz� si� do krajów i regionów. 
Tylko sporadycznie badania i analizy obejmuj� swoim zakresem mniejsze 
jednostki terytorialne i maj� na celu okre�lenie dysproporcji 
wewn�trzregionalnych, a przecie� kompleksowe badania w odniesieniu 
do mniejszych jednostek (np. powiatów) s� bardzo wa�ne. Dostarczaj� 
one niezb�dnych informacji do procesu podejmowania decyzji maj�cych 
na celu przy�pieszenie rozwoju spo�eczno-gospodarczego, niwelowanie 
ró�nic i osi�gni�cie zrównowa�onego rozwoju. Brak odpowiednich 
analiz i rozpoznania wewn�trzregionalnych dysproporcji powoduje 
nieuwzgl�dnianie ich w strategiach rozwoju regionów, co z kolei mo�e 
prowadzi� do dalszego pog��biania si� procesu polaryzacji i pogarszania 
si� sytuacji jednostek o niskim poziomie rozwoju, np. obszarów 
peryferyjnych. 

W badaniach spo�ecze	stwa informacyjnego znacz�c� rol� odgrywaj� 
metody statystyczne, a w szczególno�ci agregatowe miary i taksonomiczne 
mierniki rozwoju. W referacie zaprezentowano ró�ne sposoby 
konstruowania mierników syntetycznych, m.in. metod� pozycyjn� 
Hellwiga opart� na medianie Webera i metody wykorzystuj�ce 
techniki stosowane do rozwi�zywania wielokryterialnych problemów 
decyzyjnych (metoda AHP, TOPSIS). Za pomoc� tych metod porównano 
poziom rozwoju spo�ecze	stwa informacyjnego w powiatach 
województwa podkarpackiego, uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce aspekty 
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tego rozwoju: gotowo�� mieszka	ców i gospodarstw domowych powiatu 
do funkcjonowania w spo�ecze	stwie informacyjnym, korzystanie 
z komputerów, Internetu, us�ug oferowanych w sieci oraz z e-administracji 
przez mieszka	ców powiatu. Jako dane wykorzystano wyniki bada	 
ankietowych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu 
badawczego MNiSW „Okre�lenie wewn�trzregionalnego zró�nicowania 
poziomu rozwoju spo�ecze	stwa informacyjnego”. 

S�owa kluczowe: spo�ecze	stwo informacyjne, technologie informacyjno- 
-komunikacyjne, miernik syntetyczny, poziom rozwoju 
spo�ecze	stwa informacyjnego 
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STATYSTYKA GOSPODARCZA 

MARIA JEZNACH, OLGA LESZCZY�SKA-LUBEREK 
— G�ówny Urz�d Statystyczny 

Rachunki narodowe 
i statystyka finansów publicznych 

— kierunki rozwoju 

Kierowanie si� nadrz�dn� zasad�, jak� jest spójno�� informacji 
w rachunkach narodowych i d��enie do spójno�ci rachunków z innymi 
dziedzinami statystyki publicznej, jest gwarancj� prowadzenia dobrych 
jako�ciowo bada	. Zapewni to �ledzenie, wdra�anie i stosowanie 
w badaniach mi�dzy innymi: nowych standardów i metodologii czy 
szerszego wykorzystania do opracowa	 pozastatystycznych �róde� danych, 
tak�e kreowanie nowych bada	 i modyfikacje ju� istniej�cych. 

Spo�ród wielu dzia�a	 za kluczow� tak dla statystyki polskiej, jak 
i europejskiej nale�y uzna� implementacj� ESA 2010 stanowi�cego 
europejsk� odpowied� na SNA 2008. ESA 2010 zdominuje prace 
w obszarze rachunków narodowych w najbli�szym okresie. Natomiast 
w perspektywie wieloletniej GUS b�dzie anga�owa� si� równie� w prace 
polegaj�ce na �ledzeniu rozwoju badawczej inicjatywy Komisji 
Europejskiej „Beyond GDP”; procesu globalizacji czy aktywnym 
wspieraniu prac metodologicznych i bada	 prowadzonych przez inne 
komórki organizacyjne GUS w zakresie rachunków satelitarnych. 

Procedura nadmiernego deficytu zdefiniowana zosta�a Traktatem 
z Maastricht i pozostaje w mocy w Unii Europejskiej od roku 1994. 
Zakres statystyk opracowywanych na jej potrzeby okre�la rozporz�dzenie 
Rady (WE) nr 479/2009. Oprócz danych przekazywanych w ramach 
notyfikacji fiskalnej, pa	stwa cz�onkowskie zobowi�zane s� przekazywa� 
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do Eurostatu szereg innych statystyk sektora instytucji rz�dowych 
i samorz�dowych. 

Stwierdzone w ostatnich latach niedok�adno�ci w przekazywanych 
przez niektóre pa	stwa cz�onkowskie informacjach o wysoko�ci d�ugu 
i deficytu sektora instytucji rz�dowych i samorz�dowych wykaza�y 
konieczno�� podj�cia dzia�a	, które zminimalizuj� ryzyko wyst�pienia 
podobnych sytuacji w przysz�o�ci. Natomisat globalny kryzys finansowy 
i gospodarczy udowodni�, �e koordynacja polityki gospodarczej pa	stw 
Unii Europejskiej wymaga zmian. W zwi�zku z tym w dokumencie 
„Rzetelne zarz�dzanie jako�ci� w statystyce europejskiej” Komisja 
Europejska przedstawi�a szczegó�owy program dzia�a	 zmierzaj�cych do 
przyj�cia podej�cia prewencyjnego w statystyce. Jednocze�nie przyj�to 
szereg aktów prawnych (tzw. sze�ciopak), których celem jest zwi�kszenie 
efektywno�ci koordynacji polityki gospodarczej. 

Dzia�ania te maj� bezpo�rednie prze�o�enie na opracowywane przez 
GUS statystyki finansowe sektora instytucji rz�dowych i samorz�dowych 
i obok zmieniaj�cych si� mi�dzynarodowych standardów metodycznych, 
okre�laj� g�ówne kierunki ich rozwoju. 

S�owa kluczowe: rachunki narodowe, finanse publiczne, statystyka sektora 
instytucji rz�dowych i samorz�dowych 
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JACEK KOCERKA — Narodowy Bank Polski 

Statystyka bilansu p	atniczego — ród	o informacji 
o nierównowadze gospodarczej 

Statystyka bilansu p�atniczego opisuje relacje danej gospodarki 
z zagranic�. Pokazuje ona stany nale�no�ci i zobowi�za	 finansowych 
pomi�dzy rezydentami i nierezydentami oraz transakcje, zarówno 
finansowe jak i rzeczowe, dokonywane pomi�dzy nimi. Dzi�ki 
kompleksowemu uj�ciu za pomoc� danych bilansu p�atniczego mo�na 
analizowa� wspó�zale�no�ci pomi�dzy krajami, które znacz�co si� 
pog��biaj�. Wynika to z post�puj�cych procesów globalizacji, w ramach 
których rynki przekraczaj� granice narodowe, nast�puje zwi�kszona 
mobilno�� pracy, produktów, kapita�u oraz, a mo�e przede wszystkim, 
informacji oraz integracji ekonomicznej, w ramach której ludzie z ró�nych 
krajów wybieraj� wspólne zarz�dzanie i ��cz� swoje interesy 
gospodarcze. Zwi�kszenie mi�dzynarodowych powi�za	 gospodarczych 
powoduje, �e ich wp�yw, tak�e potencjalnie negatywny, na realn� 
gospodark� i system finansowy staje si� coraz wi�kszy. 

Dane bilansu p�atniczego stanow� podstaw� do prowadzenia analizy 
mi�dzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym efektywno�ci 
danego kraju na rynkach mi�dzynarodowych, polityki kursu walutowego 
i zarz�dzania rezerwami walutowymi oraz wra�liwo�ci na szoki 
zewn�trzne. Do tego rodzaju analizy wykorzystuje si� zestaw 
wska�ników, które mog� pokazywa� narastanie nierównowagi, co zosta�o 
opisane w formalnej procedurze, jak� jest European Commission, Alert 
Mechanism Report. W ramach struktur Unii Europejskiej wykorzystuje 
si� takie wska�niki, jak: relacja salda rachunku bie��cego do PKB, 
wielko�� mi�dzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, udzia� eksportu 
danego kraju w eksporcie �wiatowym oraz realny efektywny kurs 



 73

walutowy. Ponadto w analizie uwzgl�dnia si� tak�e dodatkowe wska�niki 
uwzgl�dniaj�ce m.in. rachunek kapita�owy, zad�u�enie zagraniczne netto, 
nap�yw inwestycji bezpo�rednich czy bilans handlowy. 

Jednak poza wymienionymi wska�nikami statystyka bilansu 
p�atniczego dostarcza tak�e dodatkowych informacji pozwalaj�cych oceni� 
równowag� zewn�trzn� kraju. S� to informacje zwi�zane z wielko�ci� 
rezerw walutowych i ich struktur�, a tak�e dodatkowe podzia�y 
pozwalaj�ce lepiej interpretowa� dane makroekonomiczne, czasem 
wychodz�c poza klasyczne standardy prezentowania danych. Do tego 
rodzaju informacji mo�na zaliczy� wielko�� przysz�ych potrzeb 
po�yczkowych i �ród�a ich finansowania czy informacje o strukturze 
zainwestowanego kapita�u, mo�liwo�ci jego szybkiego odp�ywu i stopnia 
zabezpieczania inwestorów zagranicznych przed zmianami kursu 
walutowego.  

Analiza wska�ników dla Polski prowadzi do stwierdzania, �e chocia� 
ich wielko�ci s� powy�ej progów uznawanych jako ostrzegawcze, to 
bior�c pod uwag� dodatkowe analizy kszta�tuj� si� one na bezpiecznym 
poziomie. 

S�owa kluczowe: bilans p�atniczy, zad�u�enie zagraniczne, mi�dzynarodowa 
pozycja inwestycyjna, nierównowagi makroekonomiczne 
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MAGDALENA ULRICHS — G�ówny Urz�d Statystyczny, 
Uniwersytet 	ódzki 

MIROS�AW B�A�EJ      — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Zastosowanie 
metod statystycznych oraz ekonometrycznych 

do badania koniunktury gospodarczej 

Metody statystyczne oraz ekonometryczne znajduj� szerokie 
zastosowanie w badaniach cykli koniunkturalnych. W artykule 
zaprezentowano zastosowanie narz�dzi analizy statystyczno- 
-ekonometrycznej na przyk�adzie badania koniunktury gospodarczej oraz 
wnioski z przeprowadzonego w GUS badania. Analiza taka pozwoli�a na 
skonstruowanie zagregowanych wska�ników opisuj�cych koniunktur� 
gospodarcz�. Nale�y pami�ta�, i� poj�cie aktywno�ci ekonomicznej 
gospodarki jest poj�ciem abstrakcyjnym i nieobserwowalnym. 
Najcz��ciej pod poj�ciem zmian koniunktury rozumie si� ogó� waha	 
obserwowanych w gospodarce. Analiza zagregowanych wska�ników jest 
zatem szczególnie istotna w przypadku bada	 koniunktury gospodarczej, 
w których jednoczesna obserwacja wielu informacji ekonomicznych 
pozwala na szerok� analiz� waha	 gospodarczych oraz zmniejszenie 
ilo�ci fa�szywych sygna�ów. W artykule zaprezentowano narz�dzia 
pozwalaj�ce na wyodr�bnienie zmiennych maj�cych charakter 
jednoczesny oraz wyprzedzaj�cy wzgl�dem zmian koniunktury 
gospodarczej w Polsce. 

Zastosowane metody statystyczno-ekonometryczne nale�� do 
standardowo przyj�tych metod stosowanych przez o�rodki badawcze oraz 
urz�dy statystyczne (por. OECD, KE, Eurostat, ECB, NBER, CEPR, 
Ruth, Schouten, Wekker, 2006; Bandholtz, 2005; Reijer, 2009; Rua, 
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Nunes, 2005; strony internetowe urz�dów statystycznych, np. Holandii, 
Chin). Empirycznej ocenie poddano ok. 150 zmiennych reprezentuj�cych 
zmiany cyklu koniunkturalnego w polskiej gospodarce w latach 
1995—2013. Wszystkie szeregi czasowe poddane zosta�y odpowiednim 
zabiegom umo�liwiaj�cym identyfikacj� zmian o cyklicznym charakterze. 
Za pomoc� pasmowego filtru Christiano-Fitzgeralda pozostawiono 
w szeregu wahania o cz�stotliwo�ci od 2 do 8 lat oraz os�abiono pozosta�e 
(krótko- oraz d�ugookresowe). Nast�pnie dla wszystkich zmiennych 
dokonano szczegó�owej wielowymiarowej analizy statystycznej zarówno 
w dziedzinie czasu, jak i cz�sto�ci. Dla ka�dego szeregu zidentyfikowano 
punkty zwrotne oraz wyznaczono przesuni�cia w czasie pomi�dzy 
odpowiednimi górnymi oraz dolnymi punktami zwrotnymi. Wyznaczono 
wspó�czynniki korelacji krzy�owych pomi�dzy ka�d� zmienn� a realn� 
produkcj� sprzedan� przemys�u. Za pomoc� analizy spektralnej 
oszacowano najistotniejsze d�ugo�ci trwania cykli w ka�dym 
analizowanym szeregu, jego koherencj� z szeregiem odniesienia oraz 
odpowiednie wyprzedzania lub opó�nienia w fazach cykli. Analiza 
statystyczna pos�u�y�a do wy�onienia zmiennych o charakterze 
jednoczesnym oraz wyprzedzaj�cym zmiany cyklu koniunkturalnego. 
Zmienne te zosta�y nast�pnie zagregowane oraz przedstawione graficznie 
na wykresie fazowym, tzw. zegarze cyklu koniunkturalnego (por. Ruth, 
Schouten, Wekker, 2006). Badanie zosta�o rozszerzone o inne narz�dzia, 
m.in. oszacowano momenty wyst�pienia punktów zwrotnych za pomoc� 
modeli prze��cznikowych z �a	cuchami Markowa, dokonano równie� 
badania odporno�ci uzyskanych wyników na nowe informacje oraz 
wykorzystuj�c symulacj� Monte Carlo oszacowano przedzia�y ufno�ci dla 
zagregowanych wska�ników koniunktury. 

S�owa kluczowe: cykle koniunkturalne, analiza spektralna, wska�niki 
koniunktury 
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DOMINIKA ROGALI�SKA — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju 
statystyki regionalnej 

W dobie wspó�czesnych zmian o charakterze zarówno spo�eczno- 
-gospodarczym, jak i w wymiarze politycznym zwi�ksza si� powszechna 
�wiadomo�� wagi i wp�ywu statystyki na wszelkie aspekty �ycia. Sytuacja 
ta determinuje nowe potrzeby informacyjne, które statystyka publiczna, 
w szczególno�ci regionalna, stara si� zaspokaja�. 

Wyst�pienie rozpocznie si� krótk� charakterystyk� systemu statystyki 
publicznej, w tym porównania podej�cia terytorialnego i sektorowego 
oraz okre�lenia relacji pomi�dzy dzia�aniem procesów ogólnych  
a specyfik� uwarunkowa	 lokalnych. Dodatkowo zdefiniowane zostan� 
podstawowe poj�cia istotne dla statystyki regionalnej, takie jak region 
i ekonomia regionalna. 

Cech� charakterystyczn� statystyki regionalnej jest jej z�o�ono�� 
objawiaj�ca si� zarówno szerokim zakresem ujmowanej tematyki, jak 
i rozpi�to�ci� przyjmowanych skal przestrzennych. Klasyczne podej�cie 
sprowadza rol� statystyki regionalnej w g�ównej mierze do 
monitorowania jednostek administracyjnych. Determinuje to w znacz�cy 
sposób informacje wynikowe, jakie mo�na uzyska� o danej jednostce 
przestrzennej. Dlatego te� w GUS podejmowane s� prace nad 
wielowymiarowym postrzeganiem przestrzeni przez statystyk� 
regionaln�, czego rezultatem s� nowe badania i prace metodologiczne 
prowadzone przez statystyk� publiczn�. W ramach tej cz��ci wyst�pienia 
zostan� omówione efekty prac nad wyznaczaniem obszarów 
funkcjonalnych i stref specjalnych w miastach oraz za�o�enia typologii 
gmin, która ma sta� si� standardem statystyki publicznej dla podzia�u 
gmin uwzgl�dniaj�cym wspó�czesne przemiany. W dalszej cz��ci 
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wyst�pienia zostanie poruszone zagadnienie monitoringu jako 
nowoczesnego narz�dzia zarz�dzania rozwojem, szczególnie poprzez 
pryzmat nowych wyzwa	 dla statystyki publicznej. Zdefiniowana 
zostanie rola statystyki publicznej w systemie monitorowania polityki 
publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Podsumowaniem prezentacji b�dzie refleksja nad kierunkami rozwoju 
statystki regionalnej w kontek�cie nowych potrzeb informacyjnych 
determinowanych nie tylko przemianami natury spo�eczno-gospodarczej 
czy politycznej, ale równie� wynikaj�cych z nowych mo�liwo�ci 
technicznych. Planowane s� dzia�ania w zakresie rozwoju bada	 
regionalnych i prac metodologicznych, monitorowania obszarów 
funkcjonalnych, rozwoju systemu udost�pniania informacji statystycznych 
w przekrojach regionalnych i lokalnych oraz rozwoju analiz regionalnych. 

S�owa kluczowe: statystyka regionalna, polityka regionalna, monitorowanie 
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DOMINIK ROZKRUT — Urz�d Statystyczny w Szczecinie 

Kierunki rozwoju statystyki nauki, 
techniki i innowacji 

Akumulacja wiedzy to zasadniczy czynnik warunkuj�cy trwa�y rozwój 
gospodarczy. Akumulacja ta jest �ci�le powi�zana z nak�adami na 
edukacj�, kszta�cenie, badania naukowe, post�p techniczny, rozwój 
instytucjonalny, tj. kluczowymi czynnikami d�ugookresowego wzrostu 
gospodarczego. Znaczne zró�nicowanie krajów czy regionów z punktu 
widzenia tempa rozwoju obserwowanego w d�ugim okresie znajduje 
bowiem swoje odzwierciedlenie w�a�nie w istotnych ró�nicach 
w akumulacji wiedzy, osi�ganej wydajno�ci czy wykorzystywanych 
technologiach. 

W opublikowanym w marcu 2010 r. komunikacie „Europa 2020 — 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa�onego rozwoju sprzyjaj�cemu 
w��czeniu spo�ecznemu” okre�laj�cym nowy, d�ugookresowy program 
rozwoju spo�eczno-gospodarczego Unii, który zast�pi� Strategi� 
Lizbo	sk�, rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, to jeden z trzech 
kluczowych priorytetów. Wi��e si� z tym tak�e, okre�lony przy tej okazji, 
ambitny cel systematycznego poprawiania warunków prowadzenia 
dzia�alno�ci badawczo-rozwojowej, zmierzaj�cy do zwi�kszenia 
inwestycji w badania i rozwój do poziomu 3% produktu krajowego 
brutto. Instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020” s� 
przygotowane przez Komisj� Europejsk� inicjatywy przewodnie oraz 
tworzone przez pa	stwa cz�onkowskie Krajowe Programy Reform. 
Inicjatywami kluczowymi w kontek�cie rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy s� „Unia innowacji” oraz „Europejska agenda cyfrowa”, 
upatruj�ce w innowacyjno�ci szanse na rozwi�zanie najwa�niejszych 
problemów spo�ecznych i gospodarczych wskazywanych w strategii. Nie 
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ulega w�tpliwo�ci, �e nauka, technika i innowacyjno�� to zasadnicze 
fundamenty dzia�a	 koniecznych dla realizacji celów okre�lonych 
w strategii. Równie� w krajowych dokumentach programowych tematyka 
gospodarki opartej na wiedzy i rozwój kapita�u intelektualnego 
traktowane s� priorytetowo. Raport Polska 2030 tak identyfikuje jedno 
z dziesi�ciu wyzwa	 w d�ugookresowym rozwoju Polski. Podobnie jest 
w przypadku D�ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju 
Kraju 2020 czy te� w Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji 
strategii „Europa 2020”, gdzie zak�ada si� korelacj� polskich celów 
rozwojowych z priorytetami europejskimi. 

W referacie przedstawiono systematyk� bada	 statystycznych nauki, 
techniki i innowacji oraz planowane kierunki rozwoju. Adekwatny system 
obserwacji statystycznej nauki, techniki i innowacji musi bowiem 
odpowiada� na stopniowe zmiany charakteru zjawisk, na nowe wyzwania, 
takie jak: wzrost znaczenia statystyki regionalnej, internacjonalizacja 
dzia�alno�ci badawczo-rozwojowej, mi�dzynarodowe sieci badawcze, 
rozwój nowych technologii, w tym technologii ogólnego zastosowania, 
wieloaspektowa rola sektora publicznego, kompleksowe systemy 
wsparcia dla dzia�alno�ci innowacyjnej czy te� gromadzenie i analiza 
znacznych zbiorów informacji (tzw. „big data”), ��czenie danych 
z ró�nych �róde�, tworz�ce nowe mo�liwo�ci rozwoju bada	 
statystycznych. Polska statystyka publiczna podejmuje te wyzwania 
aktywnie uczestnicz�c w mi�dzynarodowej wymianie do�wiadcze	 
i rozwoju instrumentów badawczych, przygotowuj�c i realizuj�c nowe 
badania. Relewantny system obserwacji statystycznej jest bowiem 
zasadniczym warunkiem rzetelnej diagnozy sytuacji i rozwoju 
odpowiednich instrumentów polityki gospodarczej. 
 
 
 

�
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AGNIESZKA MATULSKA-BACHURA — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Us	ugi zwi�zane z obs	ug� 
dzia	alno�ci gospodarczej jako nowy obszar 

bada� statystycznych 

W ostatnich latach obserwowany jest rozwój rynku us�ug zwi�zanych 
z obs�ug� dzia�alno�ci gospodarczej, co przyczyni�o si� do wyodr�bnienia 
nowego segmentu us�ug potocznie zwanych us�ugami biznesowymi. 
Zaliczamy do nich m.in. us�ugi informatyczne, prawnicze, rachunkowo- 
-ksi�gowe, us�ugi architektoniczne i in�ynieryjne czy te� us�ugi sprz�tania 
obiektów. W 2011 roku przedsi�biorstwa zaliczane do segmentu us�ug 
biznesowych wytworzy�y ponad 22% warto�ci dodanej brutto ca�ego 
sektora us�ug i da�y przy tym prawie 15% miejsc pracy w tym sektorze. 
Jednocze�nie podmioty te stanowi�y prawie 25% podmiotów gospodarki 
narodowej zaliczanych do sektora us�ug. 

Zakres bada	 obejmuj�cych swoj� obserwacj� us�ugi zwi�zane 
z obs�ug� dzia�alno�ci gospodarczej uwarunkowany jest wymaganiami 
na�o�onymi na Polsk� w zwi�zku z cz�onkowstwem w strukturach Unii 
Europejskiej (UE). Zakres ten jest spójny z potrzebami informacyjnymi 
zg�aszanymi przez odbiorców krajowych i zwykle stanowi 
uszczegó�owienie tych wymaga	. Istotn� rol� w rozwoju statystyki us�ug 
biznesowych odgrywa Grupa Voorburg ds. statystyki us�ug, której 
g�ównym celem jest podejmowanie dzia�a	 na rzecz opracowania 
jednolitej metodologii pomiaru realnej warto�ci produkcji us�ug. 

W ramach statystyki publicznej prowadzonych jest szereg bada	 
obejmuj�cych swoim zakresem us�ugi zwi�zane z obs�ug� dzia�alno�ci 
gospodarczej. Roczne badanie dzia�alno�ci gospodarczej przedsi�biorstw 
pozyskuje m.in. podstawowe informacje o wynikach ekonomiczno- 
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-finansowych uzyskanych przez przedsi�biorstwa. Dla potrzeb statystyki 
us�ug biznesowych analizowane s� informacje o liczbie przedsi�biorstw, 
liczbie pracuj�cych oraz warto�ci obrotów podmiotów �wiadcz�cych 
omawiane us�ugi. Badanie Ocena przedsi�biorstw �wiadcz�cych us�ugi 
zwi�zane z obs�ug� dzia�alno�ci gospodarczej dostarcza natomiast 
bardziej szczegó�owych informacji w zakresie rocznych warto�ci 
obrotów w rozbiciu wed�ug produktu i siedziby odbiorcy us�ug. 
W ramach Popytu na us�ugi obserwowane jest zapotrzebowanie 
przedsi�biorstw na wybrane rodzaje us�ug, sposoby i kierunki ich nabywania 
czy te� bariery uniemo�liwiaj�ce ich pozyskiwanie z zagranicy. W zwi�zku 
z post�puj�cym procesem globalizacji gospodarki �wiatowej istotnym 
zjawiskiem obj�tym badaniem Mi�dzynarodowy handel us�ugami jest 
rozwój obrotu us�ugami z zagranic�. W celu oceny zmian zachodz�cych 
w dzia�alno�ci przedsi�biorstw �wiadcz�cych us�ugi biznesowe w trakcie 
roku prowadzone jest badanie Bie��ca ocena wybranych dzia�alno�ci 
us�ugowych, w ramach którego analizie poddawane s� kwartalne 
wska�niki obrotów. Pomiar realnej warto�ci produkcji us�ug biznesowych 
mo�liwy jest natomiast dzi�ki wynikom Badania cen producentów 
us�ug, którego celem jest uzyskanie krótkoterminowych wska�ników 
odzwierciedlaj�cych przeci�tne zmiany cen us�ug �wiadczonych przez 
przedsi�biorstwa. 

Znaczenie omawianego segmentu us�ug oraz jego potencja� rozwoju 
w gospodarce polskiej przyczyniaj� si� do wzrostu zapotrzebowania na dane 
opisuj�ce zmiany zachodz�ce w tym obszarze dzia�alno�ci. Powoduje to 
konieczno�� modyfikacji istniej�cych bada	 oraz wprowadzania nowych 
bada	 zbieraj�cych niezb�dne dane, które nie s� dost�pne w innych �ród�ach 
informacji. 

S�owa kluczowe: us�ugi biznesowe 
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TOMASZ PIASECKI — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Problem porównywalno�ci notowa� cen 
wobec zmian jako�ci produktu 
w badaniu cen detalicznych 

— zastosowanie metod hedonicznych 

W przypadku badania cen detalicznych towarów i us�ug konsumpcyjnych, 
prowadzonego w Polsce przez G�ówny Urz�d Statystyczny (Departament 
Handlu i Us�ug), kluczowym problemem jest zapewnienie porównywalno�ci 
notowa	 z poszczególnych okresów tak, aby rejestrowane tendencje 
odzwierciedla�y rzeczywiste zmiany cen, a nie efekty powi�zane ze 
zmianami w „zbiorze” notowanych produktów (zmianami w�a�ciwo�ci 
tych produktów) oraz zmianami tzw. punktów notowa	 (sklepów). Jest to 
problem z�o�ony i trudny ze wzgl�du na du�� zmienno�� oferty 
sklepów b�d�cych punktami notowa	, a tak�e na post�puj�ce zmiany we 
w�a�ciwo�ciach produktów, zwi�zane z post�pem cywilizacyjnym, ale 
tak�e ze zmian� mody, trendów, itd. W�ród tych zmian s� takie zamiany, 
które okre�lamy zmianami w jako�ci, przez co rozumiemy takie zmiany, 
które zmieniaj� u�ytkow� i funkcjonaln� warto�� produktu, tzn. gdy staj� 
si� one w jaki� sposób „lepsze” (bardziej u�yteczne, funkcjonalne, 
wyposa�one w pewne dodatkowe funkcje, wykonane z lepszych 
materia�ów, bardziej ekskluzywne) lub „gorsze”. Zmiany w jako�ci 
produktów prowadz� do nieporównywalno�ci notowa	. 

Stosowane s� ró�ne metody zapewniania porównywalno�ci notowa	, 
a tym samym równie� korygowania efektów wynikaj�cych ze zmian 
jako�ci. Podstawowa metodologia opiera si� na idei wyliczania dynamiki 
wy��cznie przez porównanie notowa	 cen tych samych produktów lub 
takich, które mo�na uzna� za ca�kowicie substytucyjne. Metoda taka, 
zapewniaj�c pe�n� porównywalno��, usuwa równie� efekty zmian 
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jako�ciowych i jest w tym ca�kowicie skuteczna. Jednak�e mo�e równie� 
usuwa� efekty zwi�zane z rzeczywistymi zmianami cen produktów, je�eli 
dokonuj� sie one zgodnie ze specyficznym mechanizmem — np., gdy 
zasadnicze zmiany cen nie obejmuj� produktów b�d�cych w sprzeda�y, 
lecz dokonuj� sie zwykle wraz z now� dostaw�, która mo�e 
charakteryzowa� si� cechami uniemo�liwiaj�cymi pe�n� porównywalno��. 
Problem korekt jako�ciowych jest wi�c nie tyle problemem u�ycia metod, 
które wyeliminuj� efekt zmian jako�ci, bo te s� powszechnie stosowane, 
co problemem zapobie�enia nadmiernej korekcie, tj. opracowania takich 
metod, które wraz z korekt� jako�ciow� nie b�d� usuwa�y innych efektów 
(odzwierciedlaj�cych rzeczywist� zmian� ceny). 

Z tego wzgl�du zasadne staje si� wprowadzenie do stosowania tzw. 
metod hedonicznych. Metody te opieraj� si� na zastosowaniu jawnych 
korekt notowa	 ze wzgl�du na ró�nice w jako�ci notowanych produktów, 
przy jednoczesnej rezygnacji z zasady bezwzgl�dnej porównywalno�ci 
notowa	. Korekty wykonuje si� na podstawie oszacowa	 efektów 
wp�ywu cech jako�ciowych na cen�, dokonanych za pomoc� modelu 
regresyjnego. 

Urz�d Statystyczny w �odzi wraz z Departamentem Handlu i Us�ug 
GUS prowadzi prace maj�ce na celu wdro�enie tych metod w badaniu cen 
detalicznych — w odniesieniu do grupy wybranych produktów, 
w przypadku których dotychczas stosowane metody mog� by� mniej 
adekwatne ni� metody hedoniczne. W ramach przygotowa	 do wdro�enia 
opracowana zosta�a propozycja metodologii oraz przeprowadzono 
eksperymentalne obliczenia s�u��ce ocenie efektów jej zastosowania. 
Referat prezentuje efekty tych prac dla wybranych produktów (tzw. 
reprezentantów). 

S�owa kluczowe: ceny towarów i us�ug konsumpcyjnych, metody hedoniczne,  
badanie cen, korekty jako�ciowe 
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IZABELLA ZAGO�DZI�SKA, KATARZYNA WALKOWSKA, 
ANETA P�ATEK, EL�BIETA SZEFLER 

— G�ówny Urz�d Statystyczny 

Dzia	alno�� polskich przedsi�biorstw 
w dobie globalizacji 

Polskie przedsi�biorstwa prowadz� dzia�alno�� nie tylko na rynku 
krajowym, ale i w coraz wi�kszym zakresie w powi�zaniu z gospodark� 
mi�dzynarodow� w wymiarze regionalnym, europejskim, a nawet 
�wiatowym — globalnym. Zwi�zki te przybieraj� ró�ne formy, odnosz�c 
si� zarówno do przedsi�biorstw niezale�nych, jak i tych, które prowadz� 
dzia�alno�� w �cis�ym powi�zaniu z innymi w ramach grup. 

Trend ten jest charakterystyczny nie tylko dla przedsi�biorstw 
polskich, st�d te� obserwacja skali tego zjawiska jest obiektem 
zainteresowania analityków, zarówno naukowców jak i polityków 
gospodarczych w wielu krajach i organizacjach mi�dzynarodowych (Unia 
Europejska, OECD i inne). Danych dla tych analiz dostarczaj� statystycy, 
prowadz�c badania dzia�alno�ci przedsi�biorstw z uwzgl�dnieniem 
czynnika globalizacji. W Polsce badania takie prowadzone s� regularnie 
w G�ównym Urz�dzie Statystycznym. Najstarsze z nich dotycz� 
dzia�alno�ci eksportowej i importowej. Przed 20 laty odr�bn� obserwacj� 
obj�to podmioty, w których udzia�y maj� inwestorzy zagraniczni, 
w ostatnich latach wdro�ono badania dzia�alno�ci podmiotów 
posiadaj�cych udzia�y w podmiotach z siedzib� za granic� oraz badania 
dzia�alno�ci przedsi�biorstw powi�zanych w grupy, w tym grupy 
mi�dzynarodowe. 

W referacie przedstawiono krótk� charakterystyk� powy�szych bada	, 
prezentuj�c na tym tle wybrane ich wyniki. Pozwoli�o to na dokonanie 
oceny stopnia koncentracji kapita�u zagranicznego w ró�nych obszarach 
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polskiej gospodarki, z uwzgl�dnieniem kraju pochodzenia tego kapita�u 
i zmian, jakie dokona�y si� w tym zakresie w ostatnich latach. Z drugiej 
strony, na podstawie dost�pnych danych, wskazano te rodzaje 
dzia�alno�ci, które ciesz� si� szczególnym zainteresowaniem polskich 
przedsi�biorców inwestuj�cych za granic�, tak�e z uwzgl�dnieniem kraju 
prowadzonej przez nich dzia�alno�ci. Dodatkowo przedstawiono 
zbiorowo�� polskich przedsi�biorstw z uwzgl�dnieniem wyst�puj�cych 
mi�dzy nimi powi�za	 w�asno�ciowych, w szczególno�ci powi�za	 
w grupy mi�dzynarodowe. Poza podstawow� charakterystyk� ka�dej 
z tych zbiorowo�ci zaprezentowane zosta�y g�ówne efekty ich dzia�ania, 
m.in. osi�gane przez nie wyniki finansowe i skal� prowadzonej 
dzia�alno�ci eksportowej, w tym z jednostkami powi�zanymi. 

S�owa kluczowe: globalizacja, kapita� zagraniczny, grupa przedsi�biorstw 
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ANETA STASZEK — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Statystyka mikroprzedsi�biorstw 
— do�wiadczenia i kierunki rozwoju 

Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce najmniejszych podmiotów 
gospodarczych, tzw. mikroprzedsi�biorstw (0—9 osób pracuj�cych), 
wzrasta zapotrzebowanie na dane opisuj�ce struktur� tej zbiorowo�ci oraz 
zachodz�ce w niej zmiany. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie 
informacji o procesie pozyskiwania danych od mikroprzedsi�biorstw na 
podstawie reprezentacyjnego badania dzia�alno�ci gospodarczej 
przedsi�biorstw o liczbie pracuj�cych do 9 osób, realizowanego na 
formularzu SP-3. Do�wiadczenia z realizacji badania pozwoli�y na 
zaprezentowanie czynników wp�ywaj�cych na kompletno�� oraz wysok� 
jako�� uzyskiwanych wyników. W omawianym okresie 2009—2012 
wprowadzono sukcesywne zmiany w metodologii i organizacji bada	 
statystycznych wynikaj�ce ze specjalizacji urz�dów statystycznych oraz 
obowi�zku przekazywania danych statystycznych drog� elektroniczn�, 
jak równie� z rozpocz�tego procesu wykorzystywania �róde� 
administracyjnych. Podczas omawiania kierunków rozwoju w badaniu 
statystycznym mikroprzedsi�biorstw szczególn� uwag� zwrócono 
na �ród�a administracyjne (dane gromadzone w rejestrach 
administracyjnych), które pozwol� w przysz�o�ci na zmniejszenie 
obci��enia mikroprzedsi�biorstw obowi�zkami sprawozdawczymi. 

S�owa kluczowe: mikroprzedsi�biorstwo, badanie statystyczne 
mikroprzedsi�biorstw, �ród�a administracyjne 
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METODOLOGIA BADA� STATYSTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE 

Adam Ambroziak, Alina Szkop — Imputacja i kalibracja w badaniu DG-1 
Sylwia Filas-Przyby�, Dorota Stachowiak — Statystyka miast — wyzwania 

i problemy  
Jan Kubacki — Zastosowanie hierarchicznej estymacji bayesowskiej w szacowaniu 

warto�ci dochodów ludno�ci dla powiatów  
Pawe� La�duch — Wykorzystanie modeli statystycznych jako jednej z metod 

testowania i oceny stosowanych kwestionariuszy  
Mariusz Lisowski — Statystyczna analiza nieruchomo�ci w Polsce  
Anna Ma�asiewicz — Statystyka ma	ych obszarów — teoria i praktyka  
Monika Natkowska — Wspó	praca regionalnych urz�dów statystycznych w ramach 

projektów ESSnet  
Tomasz Piasecki — Imputacja dochodów w badaniach statystyki publicznej 

dotycz�cych gospodarstw domowych  
	ukasz Wawrowski — Wykorzystanie metod statystyki ma	ych obszarów 

do tworzenia map ubóstwa w Polsce 

MATEMATYCZNE ASPEKTY METODOLOGII BADA� STATYSTYCZNYCH 

Miros�aw Krzy
ko — Metody redukcji wymiarów dla danych funkcjonalnych  
Jacek Weso�owski — Rekurencyjna estymacja w schematach rotacyjnych  
Marcin Szymkowiak — Estymatory kalibracyjne w NSP 2011  
Janusz Wywia� — O warunkowej próbie prostej  
Wac�awa Starzy�ska, Maria Magdalena Grzelak — Modele panelowe w ana-

lizach sektorowych na przyk	adzie dzia	ów przetwórstwa przemys	owego 

BADANIA REPREZENTACYJNE VERSUS ALTERNATYWNE �RÓD�A 
INFORMACJI 

Jan Kordos — Od twierdzenia Jakuba Bernoulliego do bada� reprezentacyjnych  
Jan Paradysz — Nowe ród	a danych w klasycznym paradygmacie informacji 

statystycznej  
Gra�yna Dehnel, Tomasz Klimanek, Jacek Kowalewski — Wykorzystanie 

estymacji po�redniej uwzgl�dniaj�cej korelacj� przestrzenn� w statystyce 
gospodarczej — uj�cie taksonomiczne  

W�odzimierz Okrasa — Eksperymenty sonda
owe — typologia i krytyczna 
analiza zastosowa� w kontek�cie nierówno�ci przestrzennych i bada� 
ewaluacyjnych  

Tomasz Józefowski — Specjalne strefy ekonomiczne jako obszar zastosowa� 
estymacji po�redniej  

Natalia Nehrebecka — Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy 
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METODOLOGIA BADA� STATYSTYCZNYCH 
W TEORII I PRAKTYCE — SESJA PLAKATOWA 

ADAM AMBROZIAK, ALINA SZKOP 
— Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Imputacja i kalibracja w badaniu DG-1 

Badanie DG-1 jest g�ównym �ród�em uzyskiwania szybkich 
informacji o podstawowych miernikach dzia�alno�ci gospodarczej 
w przedsi�biorstwach, jak i o sytuacji spo�eczno-gospodarczej kraju 
i województw na potrzeby m.in. informacji publicznej, Narodowego 
Banku Polskiego czy organizacji mi�dzynarodowych (Eurostat, OECD, 
Mi�dzynarodowy Fundusz Walutowy, ONZ). Ponadto badanie to jest 
podstaw� do opracowywania komunikatów i obwieszcze	 prezesa 
G�ównego Urz�du Statystycznego na temat przeci�tnego miesi�cznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsi�biorstw. Poniewa� k�adzie si� coraz 
wi�kszy nacisk na jako�� uzyskiwanych wyników oraz zmniejszenie ich 
obci��enia w badaniu DG-1, konieczne staje si� m.in. zastosowanie 
metod imputacji i kalibracji danych. 

Autorzy za cel referatu stawiaj� sobie omówienie ww. metod 
oraz ich wykorzystanie przez urz�dy statystyczne ró�nych pa	stw, 
z uwzgl�dnieniem wymaga	 Eurostatu. Ponadto zaprezentowane zostan� 
wyniki bada	 symulacyjnych przeprowadzonych z zastosowaniem metod 
imputacji i kalibracji na danych pochodz�cych z meldunku DG-1. 

S�owa kluczowe: imputacja, kalibracja, badanie DG-1 
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SYLWIA FILAS-PRZYBY�, DOROTA STACHOWIAK 
— Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Statystyka miast — wyzwania i problemy 

Kszta�towanie polityki miejskiej nabiera szczególnego znaczenia. 
Skuteczne zarz�dzanie wymaga dost�pu do wielu informacji, st�d ro�nie 
potrzeba dysponowania informacjami statystycznymi charakteryzuj�cymi 
konkretny obszar dzia�ania. Rodzaj odbiorcy oraz kierunki wykorzystania 
informacji wymagaj� du�ego zró�nicowania tak pod wzgl�dem 
zasobów, jak i stopnia agregacji danych — cz�sto nieprzystaj�cego do 
granic podzia�u administracyjnego. Przyk�adem takiego zapotrzebowania 
s� wymagane zasoby informacyjne i ich agregacja przestrzenna 
w przedsi�wzi�ciu Komisji Europejskiej i Eurostatu pod nazw� „Urban 
Audit”. 

Eurostat gromadzi w tym badaniu dane zarówno dla miasta 
w granicach administracyjnych, szerszej strefy miejskiej, jak i jednostek 
wewn�trzmiejskich. Konieczno�� innego spojrzenia na „miasto” wynika 
tak�e z polskich dokumentów strategicznych, takich jak Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju. Te przes�anki to inspiracja do zwi�kszenia 
zasobów informacyjnych poprzez wykorzystanie danych zawartych w 
�ród�ach administracyjnych. 

W referacie przedstawione zostan� wyniki prowadzonych w O�rodku 
Statystyki Miast Urz�du Statystycznego w Poznaniu bada	 oraz prac 
metodologicznych pokazuj�cych mo�liwo�ci, jakie stwarza dost�p do 
danych punktowych w po��czeniu z narz�dziami GIS. 

S�owa kluczowe: statystyka, miasto, Urban Audit 
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JAN KUBACKI — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Zastosowanie 
hierarchicznej estymacji bayesowskiej 

w szacowaniu warto�ci dochodów ludno�ci 
dla powiatów 

W referacie przedstawiono zastosowanie metody hierarchicznej 
estymacji bayesowskiej do szacowania warto�ci ró�nych zmiennych 
dochodowych na podstawie Badania Bud�etów Gospodarstw Domowych 
oraz rejestru POLTAX. Szacunki przedstawiono dla przypadku, gdy 
znane s� w przybli�eniu oceny hiperparametrów a priori wykorzystywane 
do konstrukcji prawdopodobie	stw warunkowych stosowanych w modelu. 
Podej�cie takie ma pewn� korzy�� w porównaniu z subiektywnym 
doborem parametrów modelu, gdy� zapewnia wi�ksz� stabilno�� 
przebiegu symulacji, co potwierdzaj� otrzymane testy diagnostyczne oraz 
pozwala na otrzymanie szacunków maj�cych bardziej regularny rozk�ad. 
Obliczenia wykonano stosuj�c program WinBUGS oraz �rodowisko 
R-project, wykorzystuj�ce modu� R2WinBUGS, z poziomu którego 
sterowano przebiegiem symulacji w programie WinBUGS, a tak�e modu� 
coda, który umo�liwia przeprowadzenie analizy wyników symulacji. 
Porównano równie� efektywno�� szacunków z u�yciem metod 
hierarchicznych z innymi metodami estymacji dla ma�ych obszarów, 
w tym estymatorów typu EBLUP, uzyskuj�c pewn� zgodno�� ocen 
precyzji parametrów szacowanych z u�yciem tych obu technik. 

S�owa kluczowe: estymacja dla ma�ych obszarów, estymacja bayesowska 
hierarchiczna, WinBUGS 
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PAWE� LA�DUCH — Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Wykorzystanie modeli statystycznych 
jako jednej z metod testowania i oceny 

stosowanych kwestionariuszy 

Kwestionariusz statystyczny ma istotny wp�yw na b��d pomiaru 
w badaniu statystycznym. Sk�adnia i sformu�owanie pytania 
w kwestionariuszu maj� wp�yw na odpowied� udzielan� przez 
respondenta (Biemer i in., 2004). Znaczenie u�ytych s�ów, d�ugo�� pyta	 
i zastosowane opcje odpowiedzi wp�ywaj� na uzyskiwane rezultaty. Do 
identyfikacji i oceny pyta	, które mog� w znacznym stopniu wp�ywa� na 
b��d pomiaru, w konsekwencji czego stan deklarowany przez respondenta 
odbiega od stanu faktycznego, stosuje si� metody modelowania 
statystycznego. Lohr (1999) podaje osiem przyczyn powoduj�cych b��d 
klasyfikacyjny zwi�zany z kategoriami zawartymi w pytaniu. W celu 
identyfikacji problemowych pyta	 zawartych w kwestionariuszu, a tak�e 
rozpoznania przyczyn tych k�opotów stosuje si� metody powtórnego, 
a tak�e wielokrotnego pomiaru na wybranej próbie losowej. Modelowanie 
statystyczne, dokonywane na podstawie uzyskanych w ten sposób 
danych, prowadzi do oceny jako�ci uzyskiwanych wyników oraz poprawy 
projektowania kwestionariuszy. Wychodz�c od wspó�czynnika zgodno�ci 
Cohena (1960) i estymatora dla indeksu niezgodno�ci zaproponowanego 
przez Hansena i in. (1964) referat pokazuje przyk�ad zastosowania 
modelu statystycznego dla porównania sklasyfikowania statusu osoby 
na rynku pracy na podstawie kwestionariusza statystycznego. 
Pierwszym �ród�em klasyfikacji jest pytanie dotycz�ce samooceny 
respondenta na rynku pracy, a drugim — zmienna pochodna klasyfikuj�ca 
ten�e status na podstawie innych pyta	. Pytania pochodz� z kwestionariusza 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci i Mieszka	 przeprowadzonego 
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w 2011 roku. W tym celu wykorzystano Analiz� Modelu Ukrytego 
(Latent Class Analysis), która zmniejsza wymagania w stosunku do 
metod klasycznych. W zamieszczonym przyk�adzie zosta� u�yty 
zmodyfikowany model Hui-Waltera (1980), który pozwala na 
zastosowanie w przypadku dwukrotnego pomiaru na skali nominalnej 
sk�adaj�cej si� z trzech warto�ci. 

S�owa kluczowe: kwestionariusz statystyczny, model dla b��du klasyfikacji, 
b��d pomiaru 
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MARIUSZ LISOWSKI 
— Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie 

Statystyczna analiza nieruchomo�ci w Polsce 

We wspó�czesnych gospodarkach rynek nieruchomo�ci jest 
nieod��czn� cz��ci� systemu gospodarczego, w znacznej mierze 
determinuje on kondycj� i tempo rozwoju gospodarki narodowej. W�ród 
wielu specyficznych w�a�ciwo�ci nieruchomo�ci zasadnicze znaczenie 
wydaj� si� odgrywa� cechy ekonomiczne, takie jak: deficytowo��, 
stosunkowo niska p�ynno��, kapita�och�onno��, wspó�zale�no�� od 
lokalizacji, infrastruktury i innych czynników subiektywnych. To w�a�nie 
przede wszystkim te cechy ekonomiczne nieruchomo�ci, poza cechami 
fizycznymi i instytucjonalnymi, zmuszaj� do traktowania nieruchomo�ci 
jako towaru bardzo specyficznego, b�d�cego przedmiotem obrotu na 
rynku. Obrót ten we wspó�czesnej gospodarce sprowadza si� do handlu 
ró�nymi prawami okre�laj�cymi mi�dzy innymi sposób u�ytkowania, 
obowi�zki i prawa w�a�ciciela i innych u�ytkowników. Nieruchomo�� 
mo�na naby�, sprzeda�, zamieni�, zrzec si� praw do niej, obci��y�, odda� 
w najem, dzier�aw�, leasing, u�ytkowanie wieczyste, u�yczenie, trwa�y 
zarz�d itp. 

Najbardziej znacz�c� dla gospodarki oraz najmniej oczekiwane dla 
wyników waha	 parametrów okre�laj�cych warunki gry rynkowej, tak�e 
na rynku nieruchomo�ci, wydaj� si� by� kryzysy rynkowe. 
W gospodarce rynkowej, opartej na transakcjach pieni��nych i kapita�owych, 
wywieraj� one przede wszystkim wp�yw na sektor finansów, ale równie� 
na wszystkie inne powi�zane z nim sektory, czego efektem mog� by� 
zatory p�atnicze, spadek p�ynno�ci i w konsekwencji niewyp�acalno�� 
i bankructwa podmiotów zwi�zanych z rynkiem nieruchomo�ci. Kryzysy 
na rynkach nieruchomo�ci wyst�puj� du�o rzadziej ni� te dotycz�ce 
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sektora finansów, ale mog� skutkowa� bardzo niekorzystnymi 
i d�ugotrwa�ymi konsekwencjami dla gospodarki narodowej. 

Referat dotyczy analizy rynku nieruchomo�ci w Polsce w latach 
2007—2011. Szczegó�owa analiza obejmuje zmiany w poziomie 
podstawowych parametrów rynkowych, popycie, poda�y oraz w cenach 
transakcyjnych nieruchomo�ci ukszta�towanych pod wp�ywem 
spowolnienia gospodarczego oraz innych czynników zwi�zanych 
z kryzysem w gospodarce.  
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ANNA MA�ASIEWICZ — Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Statystyka ma	ych obszarów — teoria i praktyka 

Dzia�alno�� w�adz, w szczególno�ci w�adz lokalnych, ró�nych 
instytucji i podmiotów gospodarczych w coraz wi�kszym stopniu 
uzale�niona jest od posiadania kompleksowej informacji z ró�nych 
obszarów i dziedzin �ycia. Z jednej strony niezb�dna do podejmowania 
decyzji staje si� informacja, która by�aby dost�pna na bardzo niskim 
poziomie agregacji przestrzennej (powiat czy gmina) czy dla bardziej 
szczegó�owych domen. Z drugiej za� obci��enia respondentów, rosn�ce 
koszty bada	 czy ograniczenia czasowe w du�ej mierze uniemo�liwiaj� 
uzyskanie tego typu informacji. W zwi�zku z powy�szym niezb�dne jest 
poszukiwanie nowych rozwi�za	 metodologicznych z zakresu teorii 
estymacji, które wychodzi�yby naprzeciw rosn�cemu popytowi na 
wiarygodne informacje, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów bada	 
i obci��e	 respondentów. 

Pozornie sprzeczne cele, jakimi s� niskie koszty bada	 przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jako�ci informacji dla dowolnie 
zdefiniowanych obszarów przestrzennych czy domen mog� zosta� 
równolegle osi�gni�te dzi�ki zastosowaniu najnowszych osi�gni�� 
metodologicznych z zakresu tzw. statystyki ma�ych obszarów (SMO). 
Metody te odgrywaj� wspó�cze�nie istotn� rol� w kszta�towaniu 
nowoczesnych technik pozyskiwania informacji i dzi�ki swoim 
w�asno�ciom umo�liwiaj� uzyskiwanie wiarygodnych szacunków na 
ni�szych poziomach agregacji przestrzennej czy bardziej szczegó�owych 
domen, nawet w sytuacji niewielkiej liczebno�ci próby lub nawet braku 
obserwacji w próbie dla danego przekroju. Ich znaczenie nieustannie 
wzrasta, co przy post�puj�cej informatyzacji oraz gromadzeniu coraz 
wi�kszych wolumenów danych z ró�nych �róde� (spisy, rejestry 



 100

administracyjne czy badania reprezentacyjne) daje szerokie spektrum 
zastosowa	 tej pr��nie rozwijaj�cej si� ga��zi statystyki. 

G�ównym celem referatu b�dzie przedstawienie wybranych 
teoretycznych rozwi�za	 metodologicznych dla estymacji typu SMO i ich 
zastosowa	 w praktycznych badaniach w Polsce i na �wiecie. W tym celu 
w ramach statystyki publicznej zostan� wskazane obszary, w których 
metodologia SMO stosowana jest z powodzeniem ju� dzi�, ale tak�e 
mo�e by� wykorzystywana w niedalekiej przysz�o�ci. W ramach 
wyst�pienia uwaga skupiona zostanie na u�yciu SMO w wybranych 
obszarach dzia�alno�ci spo�eczno-gospodarczej, tj. w mapowaniu 
ubóstwa, zagadnieniach rynku pracy i statystyce przedsi�biorstw. 
Rozwa�ania teoretyczne zilustrowane zostan� wybranymi przyk�adami 
zastosowa	 estymatorów SMO w praktyce bada	 statystycznych w Polsce 
i na �wiecie. 

S�owa kluczowe: statystyka ma�ych obszarów, estymacja po�rednia, 
zastosowania SMO 
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MONIKA NATKOWSKA — Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Wspó	praca regionalnych urz�dów statystycznych 
w ramach projektów ESSnet 

Ostatnie lata stawiaj� przed statystyk� szereg wyzwa	, które kreowane s� 
przez wspó�czesne realia spo�eczno-gospodarcze. Nale�y do nich zarówno 
coraz szersze zapotrzebowanie na informacj� statystyczn�, od której 
wymaga si� wi�kszej szczegó�owo�ci, terminowo�ci czy dok�adno�ci 
w odzwierciedlaniu zjawisk spo�eczno-gospodarczych, jak równie� 
zapewnienie ekonomicznego podej�cia do prowadzonych bada	. Z jednej 
strony oczekuje si� wi�c efektywniejszego wykorzystania dost�pnych 
�róde� informacji, redukcji obci��e	 respondentów oraz zmniejszenia 
nak�adów na prowadzone badania, a z drugiej — coraz lepszej jako�ci 
statystyk. W uj�ciu europejskim nale�y zwróci� uwag� na jeszcze jeden 
istotny aspekt, którym jest spójno�� danych, maj�ca zapewni� ich 
porównywalno�� w ramach Unii Europejskiej oraz poszczególnych regionów. 

Aby umo�liwi� realizacj� tak wielu oczekiwa	, wymagana jest 
bezpo�rednia wspó�praca statystyków, ekspertów z zakresu metod oraz 
bada	 statystycznych ze wszystkich krajowych czy regionalnych urz�dów 
statystycznych, �rodowisk naukowych, a tak�e innych instytucji 
prowadz�cych badania statystyczne. 

P�aszczyzn� wspomnianej powy�ej wspó�pracy jest mi�dzy innymi 
ESSnet, który stanowi sie� wielu organizacji skupionych w ramach 
Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), ukierunkowanych na 
wypracowanie zmian nios�cych korzy�ci dla ca�ego systemu. W efekcie 
wspólnych dzia�a	 spodziewane jest znalezienie rozwi�za	, które 
przyczyni� si� do harmonizacji produkcji statystyk w Unii Europejskiej, 
przy zachowaniu wymaganej jako�ci, a tak�e pozwol� na redukcj� 
obci��e	 respondentów oraz obni�enie kosztów bada	. 
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Nadrz�dnym celem wspó�pracy jest dzielenie si� wiedz� oraz 
rozpowszechnianie wypracowanych rozwi�za	, tzw. „dobrych praktyk” 
w ramach ca�ego ESS. 

Niniejszy referat ma na celu prezentacj� jednej z form wspó�pracy 
metodologicznej cz�onków ESS, podejmowanej w ramach projektów 
ESSnet, na przyk�adzie Urz�du Statystycznego w Poznaniu — 
wyst�puj�cego w charakterze wspó�partnera. Przedstawione zostan� 
korzy�ci p�yn�ce z przyst�pienia do projektu zarówno w odniesieniu 
do wypracowanych rozwi�za	, jak równie� do�wiadcze	 z jego 
realizacji i koordynacji oraz wnioski p�yn�ce z takiej wspó�pracy. 
Omówione b�d� tak�e dwie wa�ne inicjatywy towarzysz�ce, tj. 
warsztaty ESSnet, stanowi�ce coroczn� okazj� do spotka	 cz�onków 
ESS, owocuj�ce wymian� do�wiadcze	 z realizacji projektów, 
jak równie� portal CROS — dedykowana strona internetowa. Obie 
formy s� �ród�em informacji zarówno o tocz�cych si�, jak równie� 
zako	czonych projektach oraz o zakresie prac prowadzonych 
w ramach tych dzia�a	. 

S�owa kluczowe: ESS, ESSnet, wspó�praca, projekty ESSnet, portal 
CROS 
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TOMASZ PIASECKI — Urz�d Statystyczny w 	odzi 

Imputacja dochodów 
w badaniach statystyki publicznej 

dotycz�cych gospodarstw domowych 

Wyst�powanie braków odpowiedzi w badaniach statystycznych jest 
istotnym problemem zwi�zanym z ich realizacj�, a sposoby radzenia 
sobie z tym zjawiskiem i ograniczania jego negatywnych konsekwencji 
dla wyników bada	 stanowi� wa�ne wyzwanie metodologiczne. 

W stosunku do pozycyjnych braków odpowiedzi, tj. takich, gdy 
jednostka statystyczna bierze udzia� w badaniu, ale z jakich� powodów 
nie chce, nie mo�e lub po prostu nie udziela odpowiedzi na niektóre 
pytania, mo�liwe jest przyj�cie przez badacza ró�nych strategii. Przyj�cie 
restrykcyjnych wymogów co do kompletno�ci zbieranych wywiadów 
(ograniczenie mo�liwo�ci nieudzielenia odpowiedzi przez respondenta na 
poszczególne pytania) pozwala uzyska� spójne i kompletne zbiory danych 
wynikowych, jednak mo�e powodowa� wzrost cz�sto�ci wyst�powania 
jednostkowych braków odpowiedzi, tj. takich, gdy jednostka statystyczna 
w ogóle nie bierze udzia�u w badaniu. Z drugiej strony, dopuszczenie 
odmów odpowiedzi na poszczególne pytania pozwala ograniczy� 
wyst�powanie odmów udzielenia wywiadu w ogóle, pogarsza jednak 
kompletno�� i spójno�� wewn�trzn� oraz mo�e zmniejsza� u�yteczno�� 
uzyskanego zbioru danych wynikowych. W takim przypadku w zbiorze 
danych wynikowych pojawiaj� si� pozycyjne braki danych, wymagaj�ce 
przyj�cia jakiej� procedury post�powania z nimi. Rozwi�zaniem 
przywracaj�cym w du�ym stopniu zbiorowi danych niekompletnych 
u�yteczno�� i funkcjonalno��, zbli�on� jak w przypadku danych 
kompletnych (cho� z zastrze�eniami co do wnioskowania, o których 
nale�y pami�ta�), mo�e by� imputacja. 
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W badaniach statystyki publicznej (w tym w badaniach dotycz�cych 
gospodarstw domowych) zazwyczaj przyjmuje si� z zasady za�o�enie 
kompletno�ci wywiadu, tj. wymaga si� udzielenia odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Nie zawsze eliminuje to ca�kowicie braki danych 
(gdy� czasem przes�anki obiektywne rzeczywi�cie uniemo�liwiaj� 
uzyskanie odpowiedzi, a brak nie jest na tyle istotny, by dyskwalifikowa� 
wywiad), ale marginalizuje problem. Od opisanej regu�y czyni si� jednak 
wyj�tki w przypadku pyta	 szczególnie dra�liwych, pyta	, na które 
respondenci odpowiadaj� z wi�ksz� niech�ci� lub wr�cz trudno by�oby 
naciska� na nich, by udzielili odpowiedzi. Bezwzgl�dne wymaganie 
kompletno�ci wywiadu w zakresie dotycz�cym takich pyta	 prowadzi�oby 
do dyskwalifikacji du�ej liczby wywiadów i znacz�cego zwi�kszenia 
odsetka odmów, dlatego zwykle dopuszcza si� tu odmow� odpowiedzi na 
dane pytanie bez dyskwalifikacji ca�ego wywiadu. Zasada ta stosowana 
jest bardzo cz�sto do pyta	 dotycz�cych dochodów. 

Opisany wy�ej sposób post�powania stosowany jest w przypadku 
pyta	 dotycz�cych dochodu w Europejskim Badaniu Dochodów 
i Warunków �ycia (EU-SILC) oraz Badaniu Spójno�ci Spo�ecznej. Jego 
skutkiem jest wyst�powanie pozycyjnych braków danych w zbiorach 
wynikowych. W zwi�zku z tym w obydwu badaniach stosowana jest 
imputacja brakuj�cych informacji o dochodach za pomoc� metod 
imputacji statystycznej. 

Referat prezentuje rozwi�zania metodologiczne zastosowane 
w przypadku obydwu bada	 oraz wyniki i statystyki dotycz�ce ich 
realizacji jako przyk�ad podej�cia do imputacji dochodów w badaniach 
statystyki publicznej. 
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�UKASZ WAWROWSKI — Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Wykorzystanie metod statystyki ma	ych obszarów 
do tworzenia map ubóstwa w Polsce 

Problem ubóstwa istnieje w ka�dym spo�ecze	stwie i rol� statystyki 
publicznej jest badanie tego zjawiska. Wspó�cze�nie prowadzone 
badania warunków �ycia, takie jak Badanie Bud�etów Gospodarstw 
Domowych czy Europejskie Badanie Dochodów i Warunków �ycia 
Ludno�ci, pozwalaj� na otrzymanie rzetelnych miar ubóstwa na 
poziomie województw. Jest to poziom bardzo ogólny i nie ulega 
w�tpliwo�ci, �e informacje na ni�szym poziomie agregacji przestrzennej 
s� potrzebne do prowadzenia skutecznej polityki spo�ecznej. W celu 
otrzymania takich szacunków wykorzystuje si� metody statystyki 
ma�ych obszarów, które pozwalaj� na estymacj� parametrów przy ma�ej 
liczebno�ci próby b�d� jej braku w wyodr�bnionych domenach 
z wykorzystaniem dost�pnych �róde� danych. W ten sposób mo�na 
otrzyma� informacj� na niskim poziomie administracyjnym bez 
konieczno�ci zwi�kszania liczebno�ci próby, a co za tym idzie 
zwi�kszania kosztów badania. 

Celem referatu jest próba oszacowania wska�ników opisuj�cych 
ubóstwo na ni�szych, ani�eli województwo, poziomach agregacji 
przestrzennej poprzez wykorzystanie danych z ró�nych �róde� 
charakteryzuj�cych poziom �ycia gospodarstw domowych. Wyniki 
estymacji zostan� przedstawione w formie kartogramów, dostarczaj�c 
pe�nej informacji na temat niedostatku na poziomie lokalnym. 

S�owa kluczowe: ubóstwo, statystyka ma�ych obszarów, ma�a próba 
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MATEMATYCZNE ASPEKTY METODOLOGII 
BADA� STATYSTYCZNYCH 

MIROS�AW KRZY�KO 
— Uniwesytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Metody redukcji wymiarów 
dla danych funkcjonalnych 

Cz�sto obserwujemy warto�ci badanej cechy statystycznej w wielu 
momentach czasowych. Mamy wówczas do czynienia z szeregiem 
czasowym {xi, i=1, 2, …, J}. Liczba momentów czasowych J mo�e by� 
bardzo du�a, co nie pozwala traktowa� elementów szeregu jako 
sk�adowych pewnego wektora (ze wzgl�du na jego wymiar). St�d próby 
znalezienia metod omijaj�cych t� trudno��. Jedna z metod redukcji 
wymiaru polega na zast�pieniu szeregu czasowego funkcj� ci�g�� x(t) 
rozpatrywan� na przedziale czasowym [0,T], w którym mieszcz� si� 
wszystkie elementy tego szeregu. Funkcj� x(t) konstruuje si� jako 
kombinacj� liniow� wybranych, bazowych funkcji ortonormalnych �k(t), 
a wspó�czynniki kombinacji estymuje si� z szeregu czasowego metod� 
najmniejszych kwadratów. Optymaln� liczb� sk�adników kombinacji 
liniowej ustala si� na podstawie bayesowskiego kryterium informacyjnego 
BIC. Dane w postaci funkcji ci�g�ych okre�la si� mianem danych 
funkcjonalnych (patrz Ramsay i Silverman, 2005). Dane funkcjonalne 
wygodnie jest rozpatrywa� jako realizacje procesów losowych.  

W referacie pokazany zostanie sposób konstrukcji sk�adowych 
g�ównych, zmiennych dyskryminacyjnych i zmiennych kanonicznych dla 
sko	czenie wymiarowych procesów losowych. Te trzy metody wielo- 
zmienne s� ze swej istoty metodami redukcji wymiaru. Mamy wi�c tu 
do czynienia z podwójn� redukcj� wymiaru, co jest rzecz� niezwykle 
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po��dan� w statystycznej analizie wielowymiarowej, w której mówi si� 
o przekle	stwie wielowymiarowo�ci zwi�zanym z niemo�no�ci� zapewnienia 
równowagi mi�dzy wymiarem przestrzeni a liczebno�ci� próby. 
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JACEK WESO�OWSKI — G�ówny Urz�d Statystyczny, 
Politechnika Warszawska 

Rekurencyjna estymacja 
w schematach rotacyjnych 

W badaniach powtarzalnych stosuje si� do�� powszechnie zasad� 
wymiany elementów w kolejnych próbkach. To post�powanie opisywane 
jest tzw. schematami rotacyjnymi. Standardowo zak�ada si� istnienie 
korelacji w czasie mi�dzy zmiennymi dla tej samej jednostki populacji. 
W zwi�zku z tym przy estymacji �redniej populacyjnej w danym czasie 
(okazji) warto wykorzystywa� ca�� informacj� z przesz�o�ci do estymacji 
tej �redniej, nawet wtedy, gdy zak�ada si�, �e �rednie mi�dzy okazjami nie 
s� w �aden sposób powi�zane. Za�o�enie to jest standardowo 
przyjmowane. Jak pokaza� Patterson w klasycznej pracy z 1950 roku, 
wygodnie jest wykorzystywa� przesz�� informacj� w postaci rekurencji 
na estymatory optymalne �redniej. W szczególno�ci wykaza� on, �e 
w schematach rotacji, które nie pozwalaj� na powrót jednostki do 
badania, gdy opu�ci ona próbk�, cho�by na jedn� okazj�, taka rekurencja 
liniowa odwo�uje si� tylko do jednego kroku wstecz. Za�o�enie Pattersona 
nie jest jednak spe�nione w wielu wa�nych badaniach, w których stosuje 
si� schematy rotacji wymuszaj�ce powrót jednostki do badania po pewnej 
przerwie. Na przyk�ad w badaniach si�y roboczej (BAEL) stosuje si� 
schemat 110011, tzn. jednostka uczestniczy w badaniu przez dwie kolejne 
okazje, nie uczestniczy w dwóch kolejnych, znów uczestniczy w dwóch 
kolejnych i wreszcie definitywnie opuszcza badanie. Jest to przyk�ad 
schematu rotacji z luk�, podczas gdy schematy rozwa�ane przez 
Pattersona nie mia�y luk. Pytanie o posta� rekurencyjn� optymalnego 
estymatora liniowego pozostawa�o bez odpowiedzi przez lata. Pewien 
post�p w tej dziedzinie uda�o si� osi�gn�� dopiero ostatnio. Okazuje si�, 
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�e rz�d rekurencji równy jest 1+liczebno�� najwi�kszej luki w schemacie, 
czyli np. dla schematu stosowanego w BAELu wynosi 1+2=3. Celem 
referatu jest wyja�nienie, na czym polega rozwi�zanie problemu postaci 
rekurencji liniowej dla estymatorów optymalnych w schematach rotacji 
z lukami. Matematycznie nie jest to �atwe zadanie. W jego rozwi�zaniu 
(które wci�� nie jest definitywne) istotn� rol� odegra�y wielomiany 
Czebyszewa i teoria operatorów przesuni�cia na ci�gach wektorów. 
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MARCIN SZYMKOWIAK — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Estymatory kalibracyjne w NSP 2011 

Narodowy Spis Powszechny Ludno�ci i Mieszka	 2011 (NSP 2011) 
po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej zosta� 
przeprowadzony metod� mieszan�. Oznacza�o to wykorzystanie danych 
pochodz�cych ze �róde� administracyjnych (rejestrów i systemów 
administracyjnych), a tak�e danych zbieranych od ludno�ci w ramach 
przeprowadzonego na szerok� skal� badania reprezentacyjnego, 
w którym liczebno�� próby by�a okre�lona na poziomie 20% mieszka	 dla 
Polski.  

Wykorzystanie danych z ró�nych �róde� wymaga�o, na etapie 
uogólniania wyników badania reprezentacyjnego, odpowiedniego 
skorygowania wag dla wszystkich osób bior�cych w nim udzia�. By�o to 
spowodowane konieczno�ci� odpowiedniego zintegrowania i zachowania 
spójno�ci pomi�dzy wynikami badania reprezentacyjnego z danymi 
pochodz�cymi z rejestrów w zakresie podstawowych zmiennych 
demograficznych odnosz�cych si� do p�ci, wieku oraz miejsca zamieszkania 
— poziom powiatu z wyodr�bnieniem cz��ci miejskiej i wiejskiej.  

Na potrzeby korygowania wag wynikaj�cych ze schematu losowania 
próby i przypisanych wszystkim osobom bior�cym udzia� w badaniu 
reprezentacyjnym wykorzystano estymatory kalibracyjne (kalibracj�), 
których podstawy teoretyczne zosta�y zaproponowane przez Deville’a 
i Särndala (1992). W klasycznym uj�ciu wyznaczanie wag kalibracyjnych 
oparte jest na odpowiednio dobranej funkcji, która minimalizuje 
odleg�o�� mi�dzy wej�ciowymi wagami wynikaj�cymi ze schematu 
losowania próby a tzw. wagami kalibracyjnymi. W efekcie zastosowania 
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kalibracji odtwarzane s� dla odpowiednio dobranych zmiennych 
pomocniczych z badania reprezentacyjnego ich znane warto�ci globalne 
na poziomie ca�ej populacji, przy czym wyznaczone wagi kalibracyjne nie 
ró�ni� si� zbytnio, w sensie przyj�tej funkcji odleg�o�ci, od wag 
wej�ciowych wynikaj�cych ze schematu losowania próby (Särndal C-E., 
Lundström S., 2005, Särndal C-E., 2007). 

G�ównym celem referatu jest przedstawienie teoretycznych podstaw 
kalibracji wraz z jej praktycznym wykorzystaniem na potrzeby NSP 2011. 
W wyst�pieniu omówiona zostanie idea kalibracji, a tak�e etapy jej 
zastosowania do danych spisowych na potrzeby dostosowania struktur 
p�ci, wieku i miejsca zamieszkania z badania reprezentacyjnego do 
danych z rejestrów, które stanowi�y populacj� referencyjn� (odniesienia). 
Przedstawiona zostanie równie� struktura, napisanego w j�zyku 4GL 
w systemie SAS, makra CALMAR, które stanowi�o podstawowy program 
s�u��cy do wyznaczania wag kalibracyjnych i oceny ich jako�ci. 

S�owa kluczowe: kalibracja, wagi kalibracyjne, estymatory kalibracyjne, 
funkcja odleg�o�ci, NSP 2011 
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JANUSZ WYWIA� — Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

O warunkowej próbie prostej 

Referat dotyczy estymacji warto�ci �redniej zmiennej badanej 
z wykorzystaniem cechy dodatkowej obserwowanej w populacji 
sko	czonej i ustalonej. Zaproponowano plan losowania próby 
proporcjonalny do sumy dwóch statystyk pozycyjnych cechy dodatkowej. 
Wyznaczono prawdopodobie	stwo inkluzji rz�du pierwszego i drugiego. 
Rozwa�ano równie� warunkow� wersj� tego planu losowania. 
Skonstruowano schemat losowania próby zgodny z okre�lonym planem 
losowania. Badano dok�adno�� estymacji warto�ci �redniej w populacji za 
pomoc� wybranych strategii, z uwzgl�dnieniem proponowanego planu 
losowania próby. W szczególno�ci rozwa�ano znany estymator Horvitza- 
-Thompsona oraz estymatory typu ilorazowego. Dok�adno�� strategii 
estymacji oceniano na podstawie komputerowego badania symulacyjnego. 
W wyniku analizy porównawczej wnioskowano m.in., �e pewne 
warunkowe wersje strategii estymacji typu ilorazowego wykorzystuj�ce 
zaproponowany plan losowania mog� konkurowa� z klasycznym 
estymatorem ilorazowym albo regresyjnym, które s� wyznaczane z próby 
prostej.  
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WAC�AWA STARZY�SKA — Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej 
w Lublinie 

MARIA M. GRZELAK — Uniwersytet 	ódzki 

Modele panelowe w analizach sektorowych 
na przyk	adzie dzia	ów przetwórstwa 

przemys	owego 

Analiza zwi�zków mi�dzy zmiennymi w przedsi�biorstwach 
prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� w poszczególnych dzia�ach 
przetwórstwa przemys�owego, za pomoc� empirycznej weryfikacji modelu 
ekonometrycznego, wi��e si� �ci�le z wyborem w�a�ciwej metody 
estymacji. Metody mikroekonometryczne nie pozwalaj� na ocen� 
mechanizmu funkcjonowania pojedynczego przedsi�biorstwa, bowiem 
g�ówn� przeszkod� jest tu brak indywidualnych danych. GUS publikuje 
z kolei informacje statystyczne dotycz�ce wielu zjawisk ekonomicznych 
w podziale na dzia�y przemys�u. Bior�c pod uwag� niejednorodno�� 
dzia�ów, optymalne wydaje si� przeprowadzenie analizy opartej na 
szeregach czasowych, odr�bnych dla ka�dego z nich, jednak w wielu 
przypadkach dost�pne informacje statystyczne obejmuj� krótki okres, 
co czyni analiz� opart� na niewielkiej ilo�ci danych trudn� i ma�o 
wiarygodn�. 

Rozwi�zaniem tego problemu jest potraktowanie dost�pnych danych 
GUS jako panelu, w którym podstawowym okresem jest rok kalendarzowy, 
za� obiektami s� dzia�y przemys�u. 

Celem referatu jest próba wykorzystania modeli ekonometrycznych 
estymowanych w oparciu o dane panelowe na przyk�adzie analizy 
innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci dzia�ów przetwórstwa przemys�owego 
w Polsce w latach 2009—2011. 
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BADANIA REPREZENTACYJNE VERSUS 
ALTERNATYWNE 	RÓD�A INFORMACJI 

JAN KORDOS — Wy�sza Szko�a Mened�erska w Warszawie 

Od twierdzenia Jakuba Bernoulliego 
do bada� reprezentacyjnych 

Autor omawia znaczenie twierdzenia Jakuba Bernoulliego, 
opublikowanego w 1713 r., dla rozwoju bada	 reprezentacyjnych, 
wymieniaj�c wielu wybitnych matematyków i statystyków, którzy 
rozwin�li jego ide�, wykorzystan� w metodzie reprezentacyjnej. 
Wykazuje dalej, w oparciu o to twierdzenie, dlaczego nale�y losowa� 
prób� z populacji, aby uzyskane wyniki mo�na by�o uogólni� na ca�� 
populacj� z okre�lon� precyzj�. Przedstawia tak�e konieczno�� 
uwzgl�dnienia zasady praktycznej pewno�ci, aby wyja�ni�, dlaczego 
odrzucamy hipotez� zerow� oraz przyjmujemy w praktyce oceny z bada	 
reprezentacyjnych, znaj�c wielko�ci ich precyzji. Rozwa�a podstawowe 
aspekty bada	 reprezentacyjnych, uwypuklaj�c wp�yw znaczenia metod 
zbierania danych na jako�� uzyskanych ocen. Domy�la si�, w jaki sposób 
prof. J. Neyman skonstruowa� przedzia�y ufno�ci, a tak�e omawia 
ograniczenia wykorzystania przedzia�ów ufno�ci w badaniach, w których 
wyniki ze swej natury ulegaj� obci��eniom na skutek ró�nych przyczyn 
(odmowy udzia�u w badaniu, b��dy pomiaru itp.). W zako	czeniu 
rozwa�a wykorzystanie w badaniach reprezentacyjnych z�o�onych metod 
oraz ró�nego rodzaju modeli, które powinny by� uwzgl�dnione przy 
interpretacji uzyskanych wyników. 

S�owa kluczowe: badanie reprezentacyjne, metoda reprezentacyjna, 
dok�adno�� ocen, precyzja, próba 
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JAN PARADYSZ — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Nowe ród	a danych 
w klasycznym paradygmacie 

informacji statystycznej 

Celem referatu jest zwrócenie uwagi na nowe �ród�a informacji 
statystycznej, które pojawi�y si� dzi�ki ostatnim dwóm wielkim badaniom 
w Polsce — Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2010 (PSR 2010) oraz 
Narodowemu Spisowi Ludno�ci i Mieszka	 (NSP 2011) oraz na 
mo�liwo�ci dalszego wykorzystania �róde� administracyjnych. Obydwa 
badania sprawi�y, �e Polska do��czy�a do krajów europejskich o najlepiej 
zorganizowanej statystyce publicznej. Jest to jednak dopiero pocz�tek 
drogi. Do�wiadczenie zdobyte w tych badaniach oraz prze�amanie 
szeregu barier (rutyny, poczucia niekompetencji czy wr�cz strachu przed 
nieznanymi �ród�ami i technikami estymacji po�redniej) powinno by� 
utrwalane w codziennej dzia�alno�ci GUS. Niektóre ze �róde�, o wielkim 
znaczeniu dla polskiej gospodarki, zosta�y wykorzystane w PSR 2010 
i NSP 2011 w niewielkim zakresie. B�dziemy wskazywali na dobre 
praktyki krajów przoduj�cych w wykorzystywaniu mi�dzy innymi danych 
podatkowych, informacji o rentach i emeryturach oraz cenach 
transakcyjnych dóbr i us�ug w bie��cym systemie statystyki publicznej.  

Zwrócimy tak�e uwag� na zupe�nie nowe informacje gospodarcze 
powszechnie dost�pne w cyberprzestrzeni. Wskazuj� one na coraz 
wi�kszy zasi�g gospodarki elektronicznej oraz na coraz wi�ksze pokrycie 
informacyjne w Internecie tradycyjnej gospodarki „w realu”. Jak 
pokazuj� liczne opracowania z zakresu statystyki urz�dowej (por. 
artyku�y w Journal of Official Statistics), eksploracja internetowych 
�róde� danych staje si� jednym z najwi�kszych wyzwa	 dla wspó�czesnej 
statystyki publicznej.  
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S�owa kluczowe: rejestry administracyjne, integracja baz danych, OBM, 
ABM, estymacja po�rednia, kalibracja, imputacja, 
eksploracja Internetu, sonda� internetowy, techniki 
doboru próby w Internecie, reprezentatywno�� sonda�u 
internetowego 
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GRA�YNA DEHNEL, TOMASZ KLIMANEK, JACEK KOWALEWSKI 
— Urz�d Statystyczny w Poznaniu, 
— Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Wykorzystanie estymacji po�redniej 
uwzgl�dniaj�cej korelacj� przestrzenn� 

w statystyce gospodarczej 
— uj�cie taksonomiczne 

W referacie zostan� przedstawione wyniki badania, w którym podj�to 
prób� zastosowania metodologii statystyki ma�ych obszarów, uwzgl�dniaj�cej 
wymiar przestrzenny, do oszacowania podstawowych charakterystyk 
ekonomicznych �rednich i du�ych przedsi�biorstw. W analizie 
wykorzystane zostan� informacje pochodz�ce z badania DG-1 
prowadzonego przez Urz�d Statystyczny w Poznaniu. Wyniki badania 
DG-1 stanowi� podstaw� do opracowywania wi�kszo�ci wska�ników 
krótkookresowych dotycz�cych dzia�alno�ci przedsi�biorstw w Polsce. 
Prowadzone jest ono z cz�stotliwo�ci� miesi�czn�, obejmuje najwa�niejsze 
informacje dotycz�ce podmiotów gospodarczych, ich dzia�alno�ci oraz 
produkcji wyrobów i zapasów. Badanie DG-1 ma charakter cz��ciowy, 
bior� w nim udzia� przedsi�biorstwa, w których liczba pracuj�cych 
przekracza 9 osób.  

W analizie do konstrukcji odpowiednich estymatorów statystyki 
ma�ych obszarów wykorzystano, oprócz modeli przekrojowych, tak�e 
najnowsze podej�cia w estymacji po�redniej uwzgl�dniaj�ce zale�no�ci 
przestrzenne.  

 
 
 
 



 121

W�ODZIMIERZ OKRASA — G�ówny Urz�d Statystyczny 

Eksperymenty sonda
owe 
— typologia i krytyczna analiza zastosowa� 
w kontek�cie nierówno�ci przestrzennych 

i bada� ewaluacyjnych 

Referat ma na celu analiz� metodologiczn� niedostatecznie 
wykorzystywanej w krajowych badaniach statystycznych (chocia� coraz 
cz��ciej stosowanej w ró�nych kontekstach badawczych w literaturze 
�wiatowej), pozornie hybrydowej metody pn. eksperymenty sonda�owe, 
b�d�cej w istocie unikaln�, nieredukowaln� do swoich komponent 
strategi� zbierania i analizowania danych. Omawia jej zalety 
i ograniczenia na przyk�adowych klasach zastosowa	, z intencj� ukazania 
jej przydatno�ci w statystyce publicznej — szczególnie w badaniach 
nierówno�ci przestrzennych i w ewaluacyjnych analizach wp�ywu 
programów spo�ecznych.  

Powsta�a oryginalnie jako narz�dzie bada	 metodologicznych (g�ównie 
w ramach konstruowania kwestionariusza) i rozwijana nast�pnie w coraz 
bardziej zaawansowanych aplikacjach w badaniach tematycznych (nad 
postawami, s�dami i przewidywaniami zachowa	 i wyborów, 
z wykorzystaniem technik „winietowych” w projektowaniu „sonda�y 
wieloczynnikowych” (Nock i Guterbock, 2010; Ornstein, 2013), metoda 
ta staje si� (w przekonaniu autora) sposobem na redukcj� istotnych 
restrykcji nak�adanych na wnioskowania dotycz�ce „�róde� wp�ywu”, 
bazuj�cych zasadniczo na sonda�u jako dominuj�cym typie bada	 
spo�ecznych. St�d g�ówn� tez� referatu jest uznanie nast�puj�cych 
eksperymentów sonda�owych za proceduralne uzupe�nienie (na poziomie 
generowania danych) paradygmatycznych strategii rozumowa	 
przyczynowych rozwijanych dla danych obserwacyjnych — odwo�uj�cego si� 
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do poj�cia „wyniku potencjalnego” kontrfaktycznego modelu Neymana-
Rubina (Sekhon, 2008) oraz skoncentrowanego na obci��eniu autoselekcj� 
modelu ekonometrycznego (Heckman i Vytlacil, 2007). 

��cz�c zalety sonda�u, na czele z jego trafno�ci� zewn�trzn�, oraz 
eksperymentu, gwarantuj�cego trafno�� wewn�trzn�, metoda ta pozwala 
na analityczn� interpretacj� danych sonda�owych (obserwacyjnych) na 
podobie	stwo danych eksperymentalnych, prowadz�c do znoszenia 
wspomnianych ogranicze	. Z jednej bowiem strony formu�a rozumowa	 
przyczynowych (typowych dla bada	 eksperymentalnych) ulega 
rozszerzeniu na okre�lon� populacj�, szczególnie w wersji „eksperymentów 
sonda�owych opartych na populacji” (jak np. w badaniach bud�etu czasu 
populacji — Mutz, 2011). Z drugiej strony, testowaniu (jak w eksperymencie) 
podlegaj� generalizacje statystyczne formu�owane w ramach analizy 
danych sonda�owych.  

Za�o�enia i procedury w��czone w obydwie z konstytutywnych dla tej 
metody operacje (generalizacja i testowanie) nie s� jednak�e wolne od 
pewnych zarzutów natury formalnej, dotycz�cych prawomocno�ci 
interpretacji przyczynowych w pierwszym oraz trafno�ci zewn�trznej 
w drugim przypadku (Barabas i Jerit, 2010); dostrzega si� te� mo�liwy 
efekt zak�óce	 realizowanego t� metod� badania (spillover) dla wyników 
eksperymentów „s�siednich” (w czasie lub przestrzeni — Lee i in., 2005). 
St�d ostatnia cz��� referatu traktuje o specyficznych dla niej wyzwaniach 
i zagro�eniach zwi�zanych z realizacj� wielkoskalowych (na skal� 
populacji) „bod�cowa” w ramach praktycznie setek mo�liwych 
eksperymentów (odpowiednio wyznaczanych, a nast�pnie wybieranych 
i/lub wa�onych). Ich rozpoznanie stanowi warunek wykorzystania zalet 
tej metody nie tylko w zakresie oczekiwanego przez badaczy 
wzmocnienia wnioskowa	 bazuj�cych na danych obserwacyjnych 
(Okrasa, 2012), ale te� ulepszenia pomiaru i, generalnie, bada	 
spo�ecznych (Schlueter i Schmidt, 2010). 
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S�owa kluczowe: eksperyment, sonda�, generalizacja, wnioskowanie 
przyczynowe, trafno�� (wewn�trzna i zewn�trzna) 
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TOMASZ JÓZEFOWSKI — Urz�d Statystyczny w Poznaniu 

Specjalne strefy ekonomiczne 
jako obszar zastosowa� estymacji po�redniej 

Wysokie wymagania wspó�czesnego odbiorcy informacji statystycznej 
ukierunkowane s� na aktualne i jednocze�nie dok�adne dane na poziomie 
dowolnie zdefiniowanych subpopulacji i przekrojów geograficznych. 
Obecnie coraz cz��ciej zg�aszane jest zapotrzebowanie na informacje dla 
nietypowych, specyficznych domen i obszarów funkcjonalnych, takich jak 
lokalne rynki pracy, obszary miejskie, transgraniczne czy specjalne strefy 
ekonomiczne. Szczególnie istotne z punktu widzenia potencjalnych 
inwestorów, jak i pa	stwa, s� informacje dotycz�ce funkcjonowania 
specjalnych stref ekonomicznych. Jest to niezmiernie wa�ne zw�aszcza 
w kontek�cie ostatniej debaty nad zasadno�ci� dalszego funkcjonowania 
tych stref. Kluczowym elementem oceny zasadno�ci dalszego istnienia 
specjalnych stref ekonomicznych jest jednak posiadanie pe�nej i rzetelnej 
informacji na ich temat. Ze wzgl�du na koszt pozyskania takiej informacji 
i zwi�kszaj�ce si� ograniczenia bud�etowe zwi�zane z prowadzeniem 
bada	, przy jednoczesnym d��eniu do obni�enia nadmiernych obci��e	 
respondentów zwi�zanych ze sprawozdawczo�ci� statystyczn� i badaniami 
ankietowymi, istnieje konieczno�� skorzystania z alternatywnych metod 
estymacji, jakie oferuje statystyka ma�ych obszarów. Techniki te, 
w przypadku ma�ej liczebno�ci prób w odpowiednich przekrojach, mog� 
umo�liwi� dostarczenie kompleksowej informacji na temat funkcjonowania 
specjalnych stref ekonomicznych w oparciu o po��czenie informacji 
z ró�nych �róde� danych, bez konieczno�ci prowadzenia dodatkowych 
bada	, co zwi�zane by�oby z kosztami.  

W zwi�zku z powy�szym, g�ównym celem referatu b�dzie 
przedstawienie mo�liwo�ci, jakie oferuje statystyka ma�ych obszarów 
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w opisie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. W pierwszej 
cz��ci wyst�pienia omówione zostan� ekonomiczne i prawne aspekty 
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, a tak�e 
korzy�ci i zagro�enia zwi�zane z ich istnieniem. W drugiej cz��ci 
omówione zostan� najwa�niejsze teoretyczne aspekty z zakresu estymacji 
po�redniej oraz mo�liwo�ci potencjalnego wykorzystania metod statystyki 
ma�ych obszarów w kontek�cie ca�o�ciowej oceny funkcjonowania 
specjalnych stref ekonomicznych. Rozwa�ania autora skupione b�d� 
szczególnie na mo�liwo�ci wykorzystania estymacji po�redniej do oceny 
wybranych charakterystyk rynku pracy na terenach obj�tych dzia�aniem 
specjalnych stref ekonomicznych. 

S�owa kluczowe: estymacja po�rednia, statystyka ma�ych obszarów, 
specjalne strefy ekonomiczne 
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NATALIA NEHREBECKA — Narodowy Bank Polski 

Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy 

W polskiej gospodarce od 2008 roku obserwuje si� wzrost liczby 
postanowie	 upad�o�ciowych, a w zwi�zku z rosn�c� liczb� i warto�ci� 
przeterminowanych p�atno�ci, w najbli�szym czasie nie przewiduje si� 
odwrotu od tej tendencji. Nie zawsze obserwowane wyniki finansowe 
podmiotów gospodarczych pozwalaj� na wczesn� identyfikacj� 
zagro�enia bankructwem. Wydaje si�, �e firmy s�abo radz� sobie 
z budowaniem d�ugookresowych scenariuszy strategicznych, w zwi�zku 
z tym narz�dzia buduje si� u�ywaj�c metod ekonometrycznych mog�ce 
stanowi� system ostrzegania. W oparciu o najnowsze dane GUS mo�na 
stwierdzi�, �e podmioty aktywne w stanie upad�o�ci1 charakteryzuj� si� 
ujemnym kapita�em w�asnym oraz stratami przewy�szaj�cymi 50% 
kapita�u podstawowego.  

Celem badania jest budowa wska�nika pozwalaj�cego przypisa� 
przedsi�biorstwu prawdopodobie	stwo bankructwa. Na podstawie 
literatury skonstruowano model ekonometryczny, aby sprawdzi�, jak 
wcze�nie pojawiaj� si� symptomy upad�o�ci oraz aby zbada�, czy 
z wyprzedzeniem mo�na wskaza� grup� podmiotów zagro�onych 
bankructwem. Narz�dzia umo�liwiaj�ce wczesne identyfikowanie 
zagro�e	 stanowi� szans� wp�ywania na efektywno�� przedsi�biorstw. 
Analiz� przeprowadzono za pomoc� regresji logistycznej na zmiennych 
skategoryzowanych przekszta�conych transformacj� WoE (weight of 
evidence). Zastosowano metody scoringowe pozwalaj�ce na podzia� 
przedsi�biorstw ze wzgl�du na stopie	 zagro�enia upad�o�ci�. Do 
������������������������������������������������������������

1 Podmioty aktywne w stanie upad�o�ci GUS definiuje jako jednostki, które 
na koniec roku s� w stanie upad�o�ci, prowadz� nadal dzia�alno�� i w okresie 
obj�tym sprawozdaniem uzyskiwa�y z niej przychody. 
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estymacji wykorzystano dane panelowe pochodz�ce ze sprawozda	 GUS 
z lat 2001—2010, obejmuj�ce niemal 55000 przedsi�biorstw. 

Ze wzgl�du na du�� liczb� wska�ników finansowych pozwalaj�cych 
na ocen� kondycji przedsi�biorstwa (zmiennych obja�niaj�cych), we 
wst�pnej analizie danych wyznaczono moc predykcyjn� ka�dej ze 
zmiennych (wspó�czynnik Giniego, wska�nik Information Value (IV), 
a nast�pnie zastosowano klasteryzacj� w celu ograniczenia wymiarów 
analizy. Przeprowadzona w ten sposób selekcja zmiennych pozwoli�a 
unikn�� problemu wspó�liniowo�ci w modelu, co potwierdzono licz�c 
statystyk� VIF (Variance Inflation Factor). Model oszacowano na 
zmiennych skategoryzowanych przekszta�conych transformacj� WoE 
(weight of evidence). Transformacja WoE jest bardzo cz�sto stosowana 
w budowie modeli scoringowych z wykorzystaniem regresji logistycznej, 
poniewa� takie przekszta�cenie zmiennych pozwala na zachowanie 
liniowej zale�no�ci wzgl�dem funkcji logistycznej. Co wi�cej, WoE 
niesie informacj� o wzgl�dnym ryzyku powi�zanym z ka�d� kategori� 
danej zmiennej. Im bardziej ujemna warto��, tym bardziej zagro�ona 
bankructwem kategoria. Kategoryzacji dokonano wybieraj�c podzia� 
z maksymalnym Information Value (IV), miar� mierz�c� statystyczn� 
odleg�o�� Kullbacka-Leiblera (H) mi�dzy bankrutami i niebankrutami. 
Statystyka IV, oparta na WoE, pozwala zmierzy� moc predykcyjn� 
wybranej charakterystyki. Warto�� IV zale�y od liczby kategorii oraz 
punktów podzia�u. Zmienne, dla których IV nie przekracza warto�ci 0,1 
uznawane s� za s�abe w kontek�cie mocy predykcyjnej, za� warto�ci 
powy�ej 0,3 �wiadcz� o du�ej mocy dyskryminacyjnej (Anderson, 1999). 
Finalny model uzyskano stosuj�c metod� od ogólnego do szczegó�owego.  

Prawdopodobie	stwo upad�o�ci szacowano modelem ekonometrycznym, 
który pozwoli� na wybranie, spo�ród wielu potencjalnych, najbardziej 
istotnych predyktorów bankructwa. Nast�pnie odpowiednim przedzia�om 
warto�ci wska�ników finansowych oceniaj�cych kondycj� finansow� 
przypisano oceny cz�stkowe. Suma ocen cz�stkowych (score) pozwala 
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okre�li�, w której grupie ryzyka znajduje si� firma. Najwi�ksz� wag� 
okaza� si� mie� wska�nik pokrycia kosztów finansowych, 
odzwierciedlaj�cy w jakim stopniu zyski operacyjne mog� ulec obni�eniu, 
aby nadal zosta�y pokryte koszty finansowe. Wy�sza warto�� tego 
wska�nika oznacza wi�ksze bezpiecze	stwo finansowe przedsi�biorstwa. 
Firmy, w których wska�nik ten przekracza warto�� 2,41 uznano za 
najmniej zagro�one bankructwem. Natomiast warto�� ni�sza ni� 1,26 
pozwala zaliczy� firm� do najbardziej zagro�onej grupy. Prognozuj�c 
bankructwo przedsi�biorstwa uwzgl�dnione powinny by� równie� 
informacje o p�ynno�ci, zad�u�eniu, udziale �rodków pieni��nych 
w aktywach oraz przychodach ze sprzeda�y. 

Stosunkowo wczesne wykrycie symptomów bankructwa pozwala 
uruchomi� mechanizm kryzysowy, który mo�e uchroni� przedsi�biorstwo 
przed rozpocz�ciem procesu upad�o�ciowego. W przypadku prognozowania 
upad�o�ci firmy w trzyletnim horyzoncie czasowym niepokoj�ca jest 
sytuacja, w której wska�nik p�ynno�ci (aktywa obrotowe/zobowi�zania 
krótkoterminowe) nie przekracza 0,73, wska�nik obrotów bie��cych 
(przychody ze sprzeda�y/aktywa obrotowe) jest mniejszy ni� 0,68 oraz 
zwrot ze sprzeda�y (zysk netto/przychody ze sprzeda�y) poni�ej –0,07. 
Warto�ci te powinny budzi� szczególn� czujno�� w�a�cicieli firmy, kadry 
zarz�dzaj�cej oraz potencjalnych inwestorów. 

Prognozowanie upad�o�ci jest jedn� z kluczowych kwestii w zakresie 
zdolno�ci przetrwania podmiotów gospodarczych na rynku. Inwestowanie 
�rodków pieni��nych w firm� niesie za sob� ryzyko niesp�acenia 
zobowi�za	. Przedstawione badanie pozwoli na stworzenie w bazie 
danych zmiennej okre�laj�cej prawdopodobie	stwo upad�o�ci, która mo�e 
zosta� uwzgl�dniona np. w modelu dotycz�cym stopy inwestycji, w badaniu 
p�ynno�ci finansowej sektora przedsi�biorstw. 

S�owa kluczowe: prawdopodobie	stwo bankructwa, scoring 

Klasyfikacja JEL: G21, G33, C52 
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