
Rzeszów18-19.04.2018

Dominika Rogalińska

Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna 
– wyzwania i perspektywy

Monitorowanie zjawisk 
na obszarach transgranicznych 
- wyzwania dla statystyki publicznej



2stat.gov.pl

Statystyka transgraniczna – organizacja polskiej statystyki 
publicznej

Poziom centralny: 
Departament Badań 

Regionalnych 
i Środowiska 

GUS

Poziom regionalny:

Ośrodek Badań Obszarów 
Transgranicznych 

i Statystyki Euroregionalnej

cross-border friendship
database
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• Jednostki administracyjne i statystyczne

• Obszary funkcjonalne:
· Aglomeracje miejskie/obszary metropolitalne/ obszary funkcjonalne miast

ważna rola miast w polityce regionalnej (motory wzrostu); potrzeba 
monitorowania oraz analizowania jakości życia w miastach, rozpoznania i 
przeciwdziałania negatywnym trendom

· Obszary wiejskie
pełnią wiele funkcji w sferze konsumpcji, produkcji (rolniczej i pozarolniczej), 
jak i dostarczania dóbr publicznych

· Obszary transgraniczne
wzrost znaczenia w dobie integracji europejskiej (wzmacnianie współpracy), 
zewnętrzna granica UE, regiony peryferyjne jako przedmiot zainteresowania 
polityki regionalnej

· Obszary rynków pracy (Labour Market Areas)
· Inne (np. przybrzeżne)

Jednostka i przestrzeń w badaniach regionalnych – trendy w 
statystyce regionalnej
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20.09.2017 r. – Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 
wzrostu gospodarczego i spójności w 
regionach przygranicznych UE”

Obszary transgraniczne

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/p
ublications/communications/2017/boosting-growth-
and-cohesion-in-eu-border-regions

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
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1. Pogłębianie współpracy i wymiany;
2. Poprawa procesu legislacyjnego;
3. Umożliwienie stworzenia transgranicznej administracji publicznej;
4. Zapewnienie wiarygodnych i zrozumiałych informacji i wsparcia;
5. Wspieranie zatrudnienia na obszarach transgranicznych;
6. Promowanie wielojęzyczności obszarów transgranicznych;
7. Poprawa dostępności obszarów transgranicznych;
8. Promowanie integracji zakładów opieki zdrowotnej;
9. Rozważanie prawnych i finansowych możliwości w celu rozwoju 

współpracy transgranicznej;
10.Tworzenie twardych danych dot. interakcji obszarów trangranicznych w 

celu wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Obszary transgraniczne – co należy robić
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• 3.10. Gromadzenie dowodów potwierdzających interakcje transgraniczne w 
celu wsparcia procesu decyzyjnego

Grant „Border region data collection”
• Lider – Holandia
• Partnerzy: Belgia, Francja, Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia), Włochy, 

Słowenia, Dania oraz Polska
· Lider PL – p. Marek Cierpiał-Wolan
· US Rzeszów 
· US Wrocław
· Departament Badań Regionalnych i Środowiska GUS

Obszary transgraniczne – potrzeby informacyjne (1)
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Grant „Border region data collection” (dok.)
• Czas trwania: sierpień 2017 – lipiec 2018
• Zakres: potencjalne wykorzystanie różnych źródeł w celu uzyskania danych 

dot. rynku pracy
• Źródła: 

· BAEL
· Dane administracyjne i spisowe  w tym PL
· Big Data (dane z sieci komórkowej)

Obszary transgraniczne – potrzeby informacyjne (2)
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Dwa badania w ramach PBSSP: 
• „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy 

Polski z krajami Unii Europejskiej”,
• „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”. 

Reprezentacyjne badania z zakresu turystyki i ruchu granicznego 
prowadzone są wspólnie przez:

· Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
· Narodowy Bank Polski, 
· Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Obszary transgraniczne – działania polskiej statystyki 
publicznej
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Obszary transgraniczne – publikacje statystyki publicznej (1)
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Obszary transgraniczne – publikacje statystyki publicznej (2)
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Obszary transgraniczne – publikacje statystyki publicznej (3)
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Monitoring obszarów przygranicznych
• Strefa przygraniczna została zdelimitowana na potrzeby charakterystyki obszarów 

przygranicznych na terenie Polski. Począwszy od 2016 roku obejmuje ona miasta na prawach 
powiatu i powiaty, których siedziba władz zlokalizowana jest w odległości do 50 km od granicy 
Polski z krajami sąsiadującymi lub od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Obszary transgraniczne – publikacje statystyki publicznej (4)
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Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych (Cross-border
friendship database – CBFD)
• od września 2004 r.
• realizowany jest w ramach dobrowolnej współpracy Urzędu 

Statystycznego we Wrocławiu, Krajowego Urzędu Statystycznego 
Saksonii, Czeskiego Urzędu Statystycznego w Pradze i Urzędu 
Statystycznego Bawarii

• ponad 350 cech i wskaźników statystycznych, pogrupowanych w 10 
działach tematycznych

Obszary transgraniczne – baza danych

http://www.crossborderdatabase.org

http://www.crossborderdatabase.org/
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• Strategia UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego (2009)

• Strategia UE na rzecz regionu 
Dunaju (2010)

• Strategia UE na rzecz regionu 
Morza Adriatyckiego i Morza 
Jońskiego (2014)

• Strategia UE na rzecz regionu 
alpejskiego (2015)

Strategie 
makroregionalne UE
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• Baltic Sea Region Territorial Monitoring System 
(http://bsr.espon.eu/opencms/opencms/index.html) 

• The Danube Reference Data and Services Infrastructure
(https://www.danube-region.eu/about/our-targets) 

• Wskaźniki docelowe Strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego 
i Morza Jońskiego (http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars) 

• WebGIS ALPINE CONVENTION (http://webgis.alpconv.org/) 

Systemy monitorowania makroregionów UE

http://bsr.espon.eu/opencms/opencms/index.html
https://www.danube-region.eu/about/our-targets
http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars
http://webgis.alpconv.org/


16stat.gov.pl

Zaimplementowano 29 socjoekonomicznych i terytorialnych wskaźników dotyczących:
• Rozwoju makroekonomicznego (PKB pc, PKB na 1 zatrudnionego) 
• Rynku pracy (stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20 - 64 lat) 
• Demografii (wskaźnik migracji netto, całkowita zmiana populacji, wskaźnik obciążenia ekonomicznego) 
• Potencjalnej dostępności (w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, multimodalny potencjał 

dostępności) 
• Struktury przestrzennej (obszary funkcjonalne: dostęp do miast, potencjał ludności w promieniu 50 km, 

przejścia graniczne)
• Internetu (gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w domu)
• Kapitału ludzkiego (ludność z wykształceniem wyższym (25 - 64 lata), zatrudnienie w sektorach technologii i 

wiedzy) 
• Finansowania B+R (wydatki brutto na B+R)
• Wykluczenia społecznego (wskaźnik zagrożenia ubóstwem, wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej, 

stopa bezrobocia młodych (15-24 lata), nierówność płci) 
• Zdrowia (oczekiwana długość życia, ogólny stan zdrowia w samoocenie respondentów) 
• Konsumpcji i produkcji (nowe uszczelniania gleby pc, zanieczyszczenie powietrza (PM10), eutrofizacja) 
• Zasobów naturalnych (wskaźnik rozdrobnienia) 

Wskaźniki monitorujące – przykład regionu Morza Bałtyckiego
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Projekt zakłada opracowanie:
• modułu obejmującego całą przestrzeń ESPON umożliwiającego ciągłe 

monitorowania, interpretowanie i informowanie o trendach i prognozach 
dot. rozwoju terytorialnego w odniesieniu do celów politycznych 
związanych z polityką spójności UE i debatą nt. polityki spójności po roku 
2020, Agendą Terytorialną i Agendą Miejską;

• czterech modułów obejmujących obszary realizacji czterech 
makroregionalnych strategii UE

ESPON European and Macro-regional Territorial Monitoring Tool
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Podsumowanie – kierunki rozwoju statystyki regionalnej, w 
tym na potrzeby statystyki transgranicznej

Wzmocnienie 
wsparcia 

metodologicznego 
producentów i 

odbiorców danych

Eksploracja i 
wykorzystanie 
nowych źródeł 

danych

Delimitacja 
przestrzeni oraz 

rozwój analiz 
przestrzennych

Poprawa jakości 
obsługi 

administracji 
rządowej i 

samorządowej, w 
tym monitoring 

usług publicznych
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d.rogalinska@stat.gov.pl

Dziękuję za uwagę


