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WPROWADZENIE
Mamy przyjemność gościć dr Marka Cierpiał-Wolan, który jest
Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
specjalizującego się między innymi w metodologii badań
obszarów transgranicznych i statystyki euroregionalnej.

Pan dr M. Cierpiał-Wolan w zakresie badań naukowych zajmuje
się: procedurami Benchmarkingu i metodami wyrównań
sezonowych wykorzystywanymi w rachunkach narodowych,
wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego do szybkich
szacunków PKB, modelowaniem procesów gospodarczych
w warunkach niedoskonałości informacji, przy użyciu metod
taksonomicznych.

dr Marek Cierpiał-Wolan

Jest adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzącym zajęcia w ramach takich
przedmiotów jak: ekonometria, mikroekonomia, makroekonomia, European Business Environment,
New Trends in Economics.

Na dzisiejszym seminarium Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wraz z zespołem osób
z Ośrodka Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej omówi zagadnienia
dotyczące metodologii badań transgranicznych.

mgr Władysław Wiesław Łagodziński
Wiceprezes Rady Głównej PTS
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KONSPEKT SEMINARIUM NAUKOWEGO 
pt. METODOLOGIA BADAŃ TRANSGRANICZNYCH

I. WPROWADZENIE

1. Wiesław Łagodziński – geneza historyczna badań transgranicznych w Polsce czyli od 
1971 roku do 2008 r.; mechanizm utworzenia koncepcji badań na granicy wschodniej po 
przyjęciu Polski do UE.

2. Marek Cierpiał-Wolan – tworzenie Ośrodka Badań Transgranicznych; budowa ogólnej 
koncepcji badań.

3. Marek Cierpiał-Wolan – metodologiczne i organizacyjne założenia badań 
transgranicznych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski; metodologia 
badań, narzędzia do badań, organizacja grupy ankieterów, uzgodnienia z administracją
i SG, koncepcja gromadzenia, analizowania i opracowywania wyników.

4. Wiesław Łagodziński – projektowanie badań statystyczno-socjologicznych w świetle 
literatury przedmiotu – ujęcie podręcznikowe. 
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II. CHARAKTERYSTYKA CYKLU BADAWCZEGO W BADANIACH TRANSGRANICZNYCH

1. Przedstawiciel Ośrodka – PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ: założenia organizacyjne, narzędzia
do badań, instrukcje, przygotowanie formularz, dobór i szkolenie ankieterów, harmonogramy prac,
uzgodnienia terenowe, organizacja pracy na granicy, bezpieczeństwo ankieterów, kontrola
i komunikacja w trakcie pracy, odbiór materiałów.

2. Przedstawiciel Ośrodka – REALIZACJA BADAŃ W TERENIE (opis szczegółowy faktycznego
przebiegu badań w fazie terenowej); harmonogram realizacji, zasady poruszania się na granicy,
dobór osób do rozmów i problemy z tym związane, współpraca ze służbami granicznymi,
zagrożenia i incydenty, niezwykłe wydarzenia oraz okoliczności wymagające szczególnych
działań. (w tej części prezentacji powinno być jak najwięcej opisów rzeczywistej pracy i zdarzeń
z przebiegu badań.

3. Przedstawiciel Ośrodka – GROMADZENIE MATERIAŁÓW Z BADAŃ (odbiór ankiet i kontrola
ankiet, rejestracja materiału, budowa zbiorów, naliczanie tablic, przygotowanie materiałów do
opracowań.

4. Przedstawiciel Ośrodka – OPRACOWANIA WYNIKOWE (przygotowanie i rozpowszechnianie
notatek, informacji, raportów, syntez, publikacji zwartych oraz przygotowanie zredagowanych
zbiorów jednostkowych danych anonimowych przekazywanych odbiorcom zewnętrznym.

5. Wiesław Łagodziński – SYNTEZA PROCESU BADAWCZEGO W ŚWIETLE LITERATURY
PRZEDMIOTU ( komentarz metodologiczny).
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III. BADANIA I ANALIZY RÓWNOLEGŁE – Marek Cierpiał-Wolan - (podmioty gospodarcze, 
transport, komunikacja, ochrona zdrowia, kultura, zakwaterowanie itd.).

IV. PODSUMOWNIE WARSZATATÓW – Marek Cierpiał-Wolan (pkt 1–4); Wiesław 
Łagodziński (pkt 5): 

1. Rozwój badań wraz z wprowadzaniem nowych obszarów transgranicznych (Ukraina, 
Białoruś, Rosja); zmiany koncepcji badań w okresie 2008–2014.

2. Wartości informacyjne i poznawcze badań transgranicznych oraz perspektywy w 
przyszłości takich badań.

3. Polskie badania transgraniczne a współpraca ze statystykami słowackimi, ukraińskimi, 
białoruskimi i rosyjskimi.

4. Prezentacje polskich badań transgranicznych na forum międzynarodowym (m.in. MIS 
2013 w Hongkongu).

5. Czego nas uczą warsztaty metodyczne i dlaczego warto i należy rygorystycznie 
przestrzegać zasad metodycznych organizacji badań ankietowych?
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