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Główny Urząd Statystyczny

Monitorowanie dostępności 
w statystyce publicznej
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Rola statystyki publicznej w monitorowaniu rozwoju

Partner strategiczny w procesie monitorowania polityk publicznych
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Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Miejsce statystyki w dokumentach strategicznych

• usprawnienie systemu monitorowania,
• prowadzeniu analiz (…) na potrzeby polityki regionalnej
• rozbudowa funkcjonalności terytorialnej bazy STRATEG
• zintegrowanie danych dot. usług publicznych na poziomie lokalnym
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List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego 
a Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego (podpisany 18 grudnia 2012 r.)

Partnerstwo strategiczne z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju

Współpraca w zakresie monitorowania procesów rozwojowych:

• potrzeby informacyjne
• nowe tematy i przekroje 
• nowe mierniki (m.in. wskaźniki monitorujące Umowę Partnerstwa)
• system monitorowania polityki rozwoju
• klasyfikacja podziału terytorialnego do celów statystycznych
• opiniowanie dokumentów strategicznych
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1. Zespół ds. statystyki niepełnosprawności 
2. Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej
3. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
4. Prace eksperymentalne, w tym Statystyka dla polityki spójności

Monitorowanie dostępności w statystyce publicznej -
prowadzone prace
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Cel działania: wsparcie rozwoju statystyki niepełnosprawności

Zadania w obszarze statystyki niepełnosprawności:

• analiza istniejących definicji
• przegląd zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz wykorzystywanych źródeł 

danych;
• identyfikacja nowych, w szczególności administracyjnych, źródeł danych;
• opracowanie kierunków rozwoju statystyki niepełnosprawności. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: GUS, US Kraków, MF, MIiR, MRPiPS, 
MEN, MON, MRiRW, MS, MSWiA, MZ, ZUS, KRUS

Zespół ds. statystyki niepełnosprawności 
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Cel projektu: stworzenie do 2020 r. trwałego i kompleksowego systemu monitorowania sektora 
ekonomii społecznej

Projekt realizowany w latach 2016-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach działania nr 2.9 
Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Partnerstwo GUS z MRPiPS

Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej
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Cel budowy - optymalizacja świadczonych usług w oparciu o wysokiej jakości dane, 
pozyskane w wyniku integracji wielu rozproszonych obecnie źródeł.

Innowacyjność podejścia do organizacji pracy polega na wspólnym określeniu potrzeb i 
wspólnym projektowaniu wskaźników przez ekspertów statystyki publicznej i 
ekspertów samorządu terytorialnego. Opracowane rozwiązania są testowane w 
wybranych urzędach gmin i starostwach powiatowych.

Otwarty, kompleksowy i elektroniczny system składający się z modułu monitorującego 
wyposażonego w funkcjonalności prezentacji danych oraz raportowania.

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
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System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

SMUP 3 - Rozwój systemu i upowszechnienie (2021-2023)

Doskonalenie systemu Upowszechnianie systemu w JST

SMUP 2 - Budowa i uruchomienie systemu (2019-2021)

Stworzenie systemu IT Rozwój zakresu informacyjnego

SMUP 1 – Opracowanie koncepcji systemu (2017-2018)

Koncepcja ogólna Koncepcja wykonawcza
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POMIAR ANALIZA INTERPRETACJA

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
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Wielowymiarowy opis każdej usługi

• ilość, 
• jakość, 
• dostępność,
• efektywność kosztowa. 

Kompleksowa ocena na poziomie jst właściwego do jej dostarczania

Monitorowanie dostępności w statystyce publicznej
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

kompleksowość 

równość 
dostępu kompletność
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Prace eksperymentalne
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Prace badawcze realizowane w ramach POPT.
Cel: zapewnienie spójnego i skutecznego monitorowania 
realizacji polityki spójności
Zadania:
1. Prowadzenie prac badawczych, które pozwolą na 
monitorowanie efektów interwencji wdrażanych w ramach 
polityki spójności na poziomie krajowym i regionalnym 
w następujących obszarach:
2. Promocja i upowszechnianie wyników badań
3. Rozwój systemu monitorowania rozwoju STRATEG

Projekt badawczy Statystyka dla polityki spójności
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Obszary badań statystycznych powiązanych z dostępnością:

Statystyka dla polityki spójności

• Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego
• Wykorzystanie ICT w gospodarstwach 

domowych
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego
• Gospodarka senioralna
• Spółdzielczość
• Usługi integracji społeczno-zawodowej

• Innowacje w administracji publicznej
• Dostępność terytorialna do wybranych 

obiektów użyteczności publicznej
• Dojazdy uczniów do szkół
• Dostępność usług publicznych z zakresu: 

planowania przestrzennego i budownictwa, 
ochrony zdrowia, partycypacji społecznej, 
kultury, bezpieczeństwa publicznego
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Cel działania 41. Monitoring polityk publicznych. Budowa systemu monitorowania realizacji 
programu. 

Zapewnienie interesariuszom pełnego zakresu informacji o stanie dostępności oraz danych 
statystycznych niezbędnych do oceny postępu realizacji działań.

Działanie zrealizowane zostanie poprzez: 

• wypracowanie listy wskaźników monitorujących i kontekstowych na potrzeby analiz i 
ewaluacji Programu Dostępność Plus,

• budowę modułu Dostępność Plus w Systemie monitorowania rozwoju Strateg z 
uwzględnieniem specyfiki Programu.

Statystyka publiczna a Dostępność Plus
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poziom terytorialny – POLSKA, WOJEWÓDZTWO

rok bazowy – 2017 

częstotliwość danych – DANE ROCZNE

zasilanie – BIEŻĄCE 

STRATEG

 WSKAŹNIKI HORYZONTALNE 

 WSKAŹNIKI REZULTATU/PRODUKTU 

WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE 
w 8 obszarach tematycznych 
dla 44 działań

Założenia systemu monitorowania:

lokalizacja

Dostępność Plus w systemie STRATEG
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Dostępność Plus w systemie STRATEG
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Dostępność Plus w systemie STRATEG
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Dostępność Plus w systemie STRATEG

Obszar I. 
Architektura Działanie 1. Wskaźnik 1

Wskaźnik 2

Działanie 2. Wskaźnik 3

Wskaźniki
kontekstowe

Dostępność 
Plus

Obszar 
… Działanie …

Wskaźnik 4

Wskaźnik …

…



20stat.gov.pl

Dostępność Plus w systemie STRATEG
Działanie

Obszar
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opracowanie 
założeń 

merytorycznych i 
informatycznych, 
w tym sposobów 

prezentacji 
graficznej danych

implementacja ww. 
założeń do modułu 

Dostępność Plus
zasilenie modułu

testowanie 
wypracowanych 

rozwiązań

udostępnienie 
modułu w aplikacji 

internetowej

bieżąca 
aktualizacja

Dostępność Plus w systemie STRATEG
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• ustalenie listy wskaźników (kolejne spotkanie GUS-MIiR – czerwiec 2019 r.)
• uzgodnienie założeń prezentacji modułu Dostępności Plus w systemie Strateg

Konsultacje wypracowanej listy wskaźników z członkami Rady Dostępności 
– do końca sierpnia 2019 r.

Plan działań 

on-going
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• Dostępność danych w statystyce
• Uruchomienie nowych badań
• Uzupełnienie wskaźników produktu

Wyzwania związane z Dostępnością Plus
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Dziękuję za uwagę


	Monitorowanie dostępności �w statystyce publicznej
	Rola statystyki publicznej w monitorowaniu rozwoju
	Miejsce statystyki w dokumentach strategicznych
	Partnerstwo strategiczne z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
	Monitorowanie dostępności w statystyce publicznej - prowadzone prace
	Zespół ds. statystyki niepełnosprawności 
	Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej
	System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
	System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
	System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
	Monitorowanie dostępności w statystyce publicznej�System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
	Prace eksperymentalne
	Projekt badawczy Statystyka dla polityki spójności
	Statystyka dla polityki spójności
	Statystyka publiczna a Dostępność Plus
	Dostępność Plus w systemie STRATEG
	Dostępność Plus w systemie STRATEG
	Dostępność Plus w systemie STRATEG
	Dostępność Plus w systemie STRATEG
	Dostępność Plus w systemie STRATEG
	Dostępność Plus w systemie STRATEG
	Plan działań 
	Wyzwania związane z Dostępnością Plus
	Slajd numer 24

