WSKAŹNIKI CELU GENERALNEGO
KOD WSKAŹNIKA: P.0.1 (nr 1)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

PKB per capita
CEL GENERALNY: Efektywne wykorzystanie potencjałów na rzecz wzrostu konkurencyjności
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ceny bieżące)
zł
Bank Danych Lokalnych GUS
Rachunki regionalne/Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) - PKD 2007 - ESA 2010/Produkt krajowy
brutto na 1 mieszkańca
Województwo wielkopolskie
Stosunek wartości Produktu Krajowego Brutto w cenach bieżących do liczby mieszkańców danego
obszaru.
Od 2000 roku; dane roczne; NTS 3
n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Produkt krajowy brutto prezentuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki
narodowej w danym roku.
Wartość PKB można obliczyć na trzy sposoby:
− od strony tworzenia jest ona równa wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych lub
wszystkich sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) krajowych jednostek produkcyjnych
powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów,
− od strony rozdysponowania PKB obliczany jest jako suma popytu krajowego, tj. spożycia i
akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą,
− jako sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (a więc koszty
związane z zatrudnieniem, podatki związane z produkcją i importem pomniejszone o dotacje,
nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany gospodarki ogółem).
Ceny bieżące są to ceny, po których faktycznie dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży towarów
i usług w danym okresie. W statystyce jako ceny bieżące przyjmuje się zazwyczaj ceny z danego roku
lub miesiąca.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje, jaka jest wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca (im
wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom rozwoju gospodarki, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.0.2 (nr 2)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata
CEL GENERALNY: Efektywne wykorzystanie potencjałów na rzecz wzrostu konkurencyjności
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Wskaźnik zatrudnienia wg
wieku i płci
Województwo wielkopolskie
Udział pracujących w wieku 20-64 lata w ogólnej liczbie ludności w tej grupie wiekowej.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane pochodzą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL),
prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badanie prowadzone jest metodą obserwacji ciągłej (ruchomy
tydzień badania), pozwalającej na zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego kwartału.
Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych w
wylosowanych mieszkaniach.
Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności zawodowej jest praca, tzn.
fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami
ogół ludności można podzielić na trzy podstawowe kategorie: pracujących, bezrobotnych i biernych
zawodowo. Pracujący i bezrobotni stanowią populację aktywnych zawodowo.
Do pracujących zaliczane są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego
tygodnia:
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1) wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym)
gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem,
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej
działalności gospodarczej poza rolnictwem,
2) miały pracę, ale jej nie wykonywały:
a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,
b) z innych powodów,
przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
− do 3 miesięcy,
− powyżej 3 miesięcy,
ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50%
dotychczasowego wynagrodzenia.
Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z
którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do
określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.
Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku
BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości
z zakresu zatrudnienia, m.in.:
a) pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych,
b) pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS.
Wskaźnik informuje, jaki jest udział pracujących w wieku 20-64 lata w ogólnej liczbie ludności w tej
grupie wiekowej (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział pracujących, a cel zrealizowany
w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.0.3 (nr 3)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Stopa bezrobocia wg BAEL
CEL GENERALNY: Efektywne wykorzystanie potencjałów na rzecz wzrostu konkurencyjności
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju
Stopa bezrobocia wg BAEL
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/ Stopa bezrobocia wg miejsca
zamieszkania
Województwo wielkopolskie
Udział bezrobotnych ogółem w liczbie aktywnych zawodowo ogółem.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane pochodzą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL),
prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badanie prowadzone jest metodą obserwacji ciągłej (ruchomy
tydzień badania), pozwalającej na zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego kwartału.
Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych w
wylosowanych mieszkaniach.
Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności zawodowej jest praca, tzn.
fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami
ogół ludności można podzielić na trzy podstawowe kategorie: pracujących, bezrobotnych i biernych
zawodowo. Pracujący i bezrobotni stanowią populację aktywnych zawodowo.
Do pracujących zaliczane są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego
tygodnia:
1) wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym)
gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem,
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej
działalności gospodarczej poza rolnictwem,
2) miały pracę, ale jej nie wykonywały:
a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,
b) z innych powodów,
przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
− do 3 miesięcy,
− powyżej 3 miesięcy,
ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50%
dotychczasowego wynagrodzenia.
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Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z
którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do
określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.
Bezrobotni to osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
− w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,
− aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako
ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę,
− były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.
Do bezrobotnych zaliczane są również osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę
załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę
pracę podjąć.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS.
Wskaźnik informuje, jaki jest udział bezrobotnych ogółem w liczbie aktywnych zawodowo ogółem
(im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejsze bezrobocie, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.0.4 (nr 4)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
CEL GENERALNY: Efektywne wykorzystanie potencjałów na rzecz wzrostu konkurencyjności
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
zł
Bank Danych Lokalnych GUS
Inwestycje i środki trwałe/Nakłady inwestycyjne/ Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
Województwo wielkopolskie
Wartość nakładów finansowych i rzeczowych wyrażona w zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Nakłady inwestycyjne to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych
środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja)
istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.
Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki
trwałe są to nakłady na:
− budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej) w tym m.
in. roboty budowlano - montażowe, dokumentacje projektowo - kosztorysowe,
− maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i
wyposażeniem),
− środki transportu,
− inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków
trwałych, inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od
kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji.
Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane
z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.
Wartość nakładów inwestycyjnych podawana jest w cenach bieżących, tj. cenach faktycznych
stosowanych w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okresie. W
statystyce jako ceny bieżące przyjmuje się zazwyczaj ceny z danego roku lub miesiąca.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS.
Wskaźnik informuje, jaka jest wartość nakładów finansowych i rzeczowych wyrażona w zł w
przeliczeniu na 1 mieszkańca (im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe nakłady finansowe, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.0.5 (nr 5)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB
CEL GENERALNY: Efektywne wykorzystanie potencjałów na rzecz wzrostu konkurencyjności
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju
Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB (ceny bieżące)
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Nauka i technika/Działalność badawczo-rozwojowa/Nakłady wewnętrzne na B+R
Województwo wielkopolskie
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Suma nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczą i rozwojową przez wszystkie
jednostki w kraju prowadzące tę działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia środków, w relacji
do PKB.
Wskaźnik stanowi główny miernik z zakresu statystyki działalności badawczo-rozwojowej,
charakteryzujący konkurencyjność i poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to systematyczna praca twórcza prowadzona w celu
zwiększenia zasobów wiedzy (np. o człowieku, kulturze i społeczeństwie) oraz znalezienia nowych
zastosowań dla tej wiedzy. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje: badania naukowe (badania
podstawowe - prace teoretyczne i eksperymentalne nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie
konkretnych zastosowań praktycznych, badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu
zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne, badania przemysłowe - prace
badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub istotnie
ulepszonych wyrobów, procesów i usług) oraz prace rozwojowe (polegające na zastosowaniu
istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów,
procesów czy usług). Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element
nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej. Badanie działalności B+R prowadzone
jest w oparciu o międzynarodową metodologię (Podręcznik Frascati).
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace
B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków, czyli
łącznie ze środkami uzyskanymi z zagranicy (eksport prac B+R). Obejmują zarówno nakłady bieżące,
jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują
amortyzacji środków trwałych.
Nakłady bieżące na działalność B+R to nakłady osobowe; koszty zużycia materiałów, przedmiotów
nietrwałych i energii; koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi
transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze,
komunalne itp.; koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w
szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i
ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące
ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych i podatku VAT.
Nakłady inwestycyjne na działalność B+R obejmują nakłady na nowe środki trwałe związane z
działalnością B+R; zakup (przejęcie) używanych środków trwałych oraz na pierwsze wyposażenie
inwestycji (nie zaliczane do środków trwałych, a nabyte ze środków inwestycyjnych).
Produkt Krajowy Brutto (PKB) obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów
gospodarki narodowej.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS.
Wskaźnik informuje, jaką części wytworzonego produktu krajowego brutto stanowiły nakłady
wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w danym roku (im wyższa wartość wskaźnika, tym
cel zrealizowany w lepszym stopniu)
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.0.6 (nr 6)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Udział ludności w wieku 15-64 lat z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w tym wieku
CEL GENERALNY: Efektywne wykorzystanie potencjałów na rzecz wzrostu konkurencyjności
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju
Odsetek ludności w wieku 15-64 lat z wyższym wykształceniem
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/ Odsetek ludności w wieku 1564 lata wg poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania
Województwo wielkopolskie
Procentowy udział ludności w wieku 15-64 lata posiadającej wykształcenie wyższe w liczbie ludności
w tym wieku.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Poziom wykształcenia ludności określa najwyższy ukończony poziom kształcenia w szkole (lub ze
szkoleń, uznanych w systemie szkolnictwa). Podstawą zaliczania wykształcenia do określonego
poziomu było uzyskane świadectwo (dyplom) ukończenia odpowiedniej szkoły.
Wykształcenie wyższe odpowiada 5-temu i 6-temu poziomowi (z 7 poziomów) wg Międzynarodowej
Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED).
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ISCED) – zapewnia porównywalność danych
statystycznych i wskaźników w zakresie edukacji w poszczególnych krajach. Została opracowana
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Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

przez UNESCO na początku lat siedemdziesiątych „jako narzędzie wygodne do gromadzenia i
opracowywania oraz prezentowania statystyki w zakresie edukacji zarówno w poszczególnych
krajach jak i na arenie międzynarodowej”. Najnowsza klasyfikacja, znana pod nazwą ISCED 1997 i
obejmuje dwie zmienne klasyfikacji: poziomy i dziedziny kształcenia.
W grupie osób w wieku 15-64 lata posiadających wyższe wykształcenie można wyróżnić osoby z
wykształceniem wyższym względnie młodej grupy wiekowej, tj. osób w wieku 30-34 lat, wskazując
na odsetek osób, które niedawno osiągnęły wykształcenie wyższe.
Szkoły wyższe działają w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.
U z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Kształcenie odbywa się w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych na studiach pierwszego lub
drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w formie studiów stacjonarnych (wcześniej
dziennych) i niestacjonarnych (wcześniej obejmowały studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne).
Na studia pierwszego stopnia (zawodowe) oraz na jednolite studia magisterskie przyjmowani są
kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, natomiast posiadający, co najmniej kwalifikacje
pierwszego stopnia – na studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające).
Studenci szkół wyższych to osoby wpisane do ewidencji studentów w szkołach wyższych włącznie ze
studentami po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego oraz korzystających z urlopów
dziekańskich.
Studenci wykazywani są według stanu w dniu 30 XI, według faktycznej lokalizacji uczelni/jednostki
zamiejscowej (od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które
wcześniej wykazywano w miejscu siedziby uczelni macierzystej). Dane od 2012 r. łącznie ze
studentami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych.
Dane pochodzą z reprezentacyjnego badania BAEL - Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.
Badanie przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej, tj. aktywność
ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału. Wyniki badań kwartałów
przeliczane są na dane przeciętne w roku. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej według
faktycznego miejsca zamieszkania, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych
mieszkaniach – badaniem nie są objęte osoby przebywające poza gospodarstwem domowym (np.
przebywały za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania) 12 miesięcy lub więcej.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS.
Wskaźnik informuje, jaki jest odsetek ludności w wieku 15-64 lat z wyższym wykształceniem (im
wyższa wartość wskaźnika, tym więcej osób wykształconych na poziomie wyższym, a cel zrealizowany
w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 1.
KOD WSKAŹNIKA: P.1.1 (nr 7)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Drogi publiczne o nawierzchni twardej na 100 km2
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2
km
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Drogi publiczne/Drogi - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w przeliczeniu na 100 km2
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Podstawą do wyliczania wskaźnika jest ogólna długość dróg publicznych o twardej nawierzchni
według stanu w dniu 31 XII.
Drogi publiczne to drogi, z których może korzystać każdy zgodnie z ich przeznaczeniem, posiadające
odpowiednią kategorię ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 260). Ze względu na funkcje w sieci drogowej, drogi
publiczne dzielą się na kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.
Do dróg o nawierzchni twardej zalicza się drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej,
klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi o nawierzchni nieulepszonej (o
nawierzchni tłuczniowej i brukowej).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje, jaka jest ogólna gęstość sieci drogowej, co wiąże się z dostępnością przestrzenną
jednostek osadniczych (im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza dostępność, a cel zrealizowany w
większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.2 (nr 8)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja

Drogi publiczne o nawierzchni twardej na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 10 tys. ludności
km
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Drogi publiczne/Drogi - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Podstawą do wyliczania wskaźnika jest ogólna długość dróg publicznych o twardej nawierzchni
według stanu w dniu 31 XII.
Drogi publiczne to drogi, z których może korzystać każdy zgodnie z ich przeznaczeniem, posiadające
odpowiednią kategorię ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 260). Ze względu na funkcje w sieci drogowej, drogi
publiczne dzielą się na kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.
Do dróg o nawierzchni twardej zalicza się drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej,
klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi o nawierzchni nieulepszonej (o
nawierzchni tłuczniowej i brukowej).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje, jaka jest ogólne wyposażenie danego obszaru w infrastrukturę drogową w
odniesieniu do liczby ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza obsługa transportowa
ludności, a cel zrealizowany w większym stopniu).

Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

-

Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła

Długość czynnych linii kolejowych na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Linie kolejowe ogółem na 10 tys. ludności

WROT, Agata Jakubowicz

KOD WSKAŹNIKA: P.1.3 (nr 9)
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Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

km
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Transport kolejowy/Linie kolejowe - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Długość linii kolejowych (czynnych, eksploatowanych) w przeliczeniu na 10 tys. ludności
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Linia kolejowa jest elementem sieci kolejowej pomiędzy dwiema stacjami węzłowymi (lub
krańcowymi).
Długość linii kolejowych ogółem jest to suma długości czynnych budowlanych linii kolejowych
normalnotorowych, wąskotorowych i szerokotorowych czynnych w dniu 31 XII. Przez długość
budowlaną linii kolejowych rozumie się odległość pomiędzy jej punktami krańcowymi mierzoną na
liniach jednotorowych – wzdłuż osi toru, a na liniach wielotorowych – wzdłuż osi najdłuższego toru.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje, jaka jest ogólne wyposażenie danego obszaru w infrastrukturę kolejową w
odniesieniu do liczby ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza obsługa transportowa
ludności, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.4a (nr 10a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy, tranzyt)
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy, tranzyt)
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Transport lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych
Województwo wielkopolskie
Ruch pasażerów w portach lotniczych będący sumą pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych
w ramach przyjazdu, wyjazdu, tranzytu.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Ruch pasażerów w porcie lotniczym obejmuje pasażerów przewiezionych samolotami polskich i
obcych przewoźników transportu lotniczego:
− dla których określony port krajowy jest portem zakończenia podróży rozpoczętej w porcie
krajowym lub zagranicznym,
− dla których określony port krajowy jest portem rozpoczęcia podróży kończącej się w porcie
krajowym lub zagranicznym,
− w tranzycie bezpośrednim, tj. pasażerów dla których przy kontynuacji podróży samolotem numer
lotu pozostał bez zmian.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o natężeniu ruchu pasażerów transportu lotniczego co przekłada się na
znaczenie transportu lotniczego w systemie transportowym (im wyższa wartość wskaźnika, tym
większe znaczenie transportu lotniczego, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.4b (nr 10b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy, tranzyt)
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy)
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Transport lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych
Województwo wielkopolskie
Ruch pasażerów w portach lotniczych będący sumą pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych
w ramach przyjazdu.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
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Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Ruch pasażerów w porcie lotniczym obejmuje pasażerów przewiezionych samolotami polskich i
obcych przewoźników transportu lotniczego:
− dla których określony port krajowy jest portem zakończenia podróży rozpoczętej w porcie
krajowym lub zagranicznym,
− dla których określony port krajowy jest portem rozpoczęcia podróży kończącej się w porcie
krajowym lub zagranicznym,
− w tranzycie bezpośrednim, tj. pasażerów dla których przy kontynuacji podróży samolotem numer
lotu pozostał bez zmian.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o natężeniu ruchu pasażerów transportu lotniczego co przekłada się na
znaczenie transportu lotniczego w systemie transportowym (im wyższa wartość wskaźnika, tym
większe znaczenie transportu lotniczego, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.4c (nr 10c)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy, tranzyt)
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Ruch pasażerów w portach lotniczych (wyjazdy)
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Transport lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych
Województwo wielkopolskie
Ruch pasażerów w portach lotniczych będący sumą pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych
w ramach wyjazdu.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Ruch pasażerów w porcie lotniczym obejmuje pasażerów przewiezionych samolotami polskich i
obcych przewoźników transportu lotniczego:
− dla których określony port krajowy jest portem zakończenia podróży rozpoczętej w porcie
krajowym lub zagranicznym,
− dla których określony port krajowy jest portem rozpoczęcia podróży kończącej się w porcie
krajowym lub zagranicznym,
− w tranzycie bezpośrednim, tj. pasażerów dla których przy kontynuacji podróży samolotem numer
lotu pozostał bez zmian.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o natężeniu ruchu pasażerów transportu lotniczego co przekłada się na
znaczenie transportu lotniczego w systemie transportowym (im wyższa wartość wskaźnika, tym
większe znaczenie transportu lotniczego, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.4d (nr 10d)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy, tranzyt)
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Ruch pasażerów w portach lotniczych (tranzyt)
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Transport lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych
Województwo wielkopolskie
Ruch pasażerów w portach lotniczych będący sumą pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych
w ramach tranzytu.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Ruch pasażerów w porcie lotniczym obejmuje pasażerów przewiezionych samolotami polskich i
obcych przewoźników transportu lotniczego:
− dla których określony port krajowy jest portem zakończenia podróży rozpoczętej w porcie
krajowym lub zagranicznym,
− dla których określony port krajowy jest portem rozpoczęcia podróży kończącej się w porcie
krajowym lub zagranicznym,
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−
Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

w tranzycie bezpośrednim, tj. pasażerów dla których przy kontynuacji podróży samolotem numer
lotu pozostał bez zmian.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o natężeniu ruchu pasażerów transportu lotniczego co przekłada się na
znaczenie transportu lotniczego w systemie transportowym (im wyższa wartość wskaźnika, tym
większe znaczenie transportu lotniczego, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.5 (nr 11)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Wyposażenie gospodarstw domowych w komputer osobisty z dostępem do Internetu w % ogółu
gospodarstw domowych
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Gospodarstwa domowe/Wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w %
ogółu gospodarstw domowych
Województwo wielkopolskie
Udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu w ogólnej
liczbie gospodarstw domowych
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik otrzymany w wyniku badania budżetów gospodarstw domowych.
Gospodarstwo domowe to zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających
razem i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności
zamieszkałej w mieszkaniach (bez obiektów zbiorowego zakwaterowania). Wśród gospodarstw
domowych wyróżniamy jednoosobowe i wieloosobowe (2 i więcej osobowe), a także rodzinne i
nierodzinne.
Brany pod uwagę jest dowolny rodzaj dostępu do Internetu (m.in. stacjonarny i mobilny, wąsko- i
szerokopasmowy).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o stopniu wyposażenia gospodarstw domowych w komputer osobisty z
dostępem do Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsze wyposażenie gospodarstw
domowych i wyższa dostępność oraz standard życia, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.6 (nr 12)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Przedsiębiorstwa ogółem (przedsiębiorstwa sektora niefinansowego) posiadające dostęp do Internetu
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Nauka i technika/Społeczeństwo informacyjne/Wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Województwo wielkopolskie
Udział przedsiębiorstw o liczbie pracujących co najmniej 10 osób posiadających dostęp do Internetu
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw o liczbie pracujących co najmniej 10 osób
Od 2008 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik otrzymany w wyniku badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
(korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych
lub systemów informatycznych).
Badaniem w przedsiębiorstwach objęto podmioty o liczbie pracujących co najmniej 10 osób, przy
czym brano pod uwagę wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną
według PKD 2007 do następujących sekcji:
C – przetwórstwo przemysłowe,
D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych,
E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
F – budownictwo,
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G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
H – transport i gospodarka magazynowa,
I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
J – informacja i komunikacja,
L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (bez działu 75 – działalność weterynaryjna),
N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
z sekcji S – pozostała działalność usługowa, grupa 95.1 – naprawa i konserwacja komputerów i
sprzętu komunikacyjnego (dla danych od 2010 roku).
Brany pod uwagę jest dowolny rodzaj dostępu do Internetu (m.in. stacjonarny i mobilny, wąsko- i
szerokopasmowy).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu (im wyższa wartość
wskaźnika, tym lepiej rozwinięte przedsiębiorstwa, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.1.7 (nr 13)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Linie komunikacji miejskiej
CEL GENERALNY: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
Linie komunikacji miejskiej
km
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Komunikacja miejska/Komunikacja naziemna
Województwo wielkopolskie
Długość linii komunikacyjnych stanowi sumę długości wszystkich stałych dziennych linii
autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, po których kursują wozy oznaczone odrębnymi
numerami lub znakami literowymi. Dane nie obejmują tzw. linii "zamkniętych" obsługujących
wyłącznie pracowników określonych zakładów pracy.
Od 2012 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Linia komunikacyjna - trasa łącząca krańcowe punkty przebiegu wozów oznaczonych tym samym
numerem lub znakiem literowym.
Dane o sieci komunikacji miejskiej dotyczą komunikacji autobusowej (łącznie z autobusami
pospiesznymi), tramwajowej i trolejbusowej w miastach – łącznie z obsługą ruchu podmiejskiego i
międzymiastowego pozostającego w gestii zakładów komunikacji miejskiej oraz zakładów
prywatnych obsługujących niektóre miasta lub określone linie.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wyposażeniu danego obszaru w sieć komunikacji publicznej (im wyższa wartość
wskaźnika, tym lepsza obsługa ludności, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 2.
KOD WSKAŹNIKA: P.2.1 (nr 14)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Obszary chronione
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej/ Udział obszarów prawnie
chronionych w powierzchni ogółem
Województwo wielkopolskie
Stosunek procentowy powierzchni obszarów chronionych do powierzchni ogółem.
Od 1996 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik uwzględnia następujące obszary chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Nie uwzględnia obszarów sieci Natura 2000 (obejmuje tylko tą część obszarów sieci Natura 2000,
która mieści się w granicach innych obszarów prawnie chronionych).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale powierzchni obszarów chronionych do powierzchni ogółem (im wyższa
wartość wskaźnika, tym więcej obszarów objętych ochroną, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.2.2 (nr 15)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Lesistość
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Lesistość
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo/Leśnictwo wszystkich form własności/Powierzchnia gruntów
leśnych
Województwo wielkopolskie
Stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni danego obszaru (kraju,
województwa, powiatu, gminy).
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Do powierzchni lasów zalicza się grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte
roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona) lub przejściowo jej pozbawione (powierzchnia
niezalesiona). Są to grunty przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwaty przyrody,
wchodzące w skład parków narodowych lub wpisane do rejestrów zabytków.
Powierzchnia zalesiona obejmuje grunty pokryte uprawami, młodnikami i starszymi drzewostanami
oraz plantacjami: topoli, nasiennymi i drzew szybkorosnących.
Powierzchnia niezalesiona obejmuje grunty:
− znajdujące się w produkcji ubocznej (tj. plantacje choinek, krzewów, poletka łowieckie na gruntach
leśnych);
− przejściowo pozbawione drzewostanu i przewidywane do odnowienia w najbliższych latach (tj.
zręby, halizny, płazowiny);
− przewidziane do objęcia ochroną prawną (np. zaliczane do lasów śródleśne „oczka”,
nieużytkowane płaty roślinności – hale i połoniny);
− przeznaczone do wyłączenia z produkcji grunty leśne wylesione (np. zalewiska i zapadliska na
obszarze szkód górniczych).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje stopniu pokrycia lasem określonej powierzchni (im wyższa wartość wskaźnika,
tym większa lesistość, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-
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KOD WSKAŹNIKA: P.2.3 (nr 16)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji
ha
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Ochrona powierzchni ziemi i gleby/ Grunty zdewastowane i
zdegradowane wymagające rekultywacji
Województwo wielkopolskie
Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Grunty zdewastowane to grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku pogorszenia
się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a
także nieodpowiedniej działalności rolniczej.
Grunty zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w
szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska
oraz działalności przemysłowej, a także nieodpowiedniej działalności rolniczej.
Utrata albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów oznacza całkowity zanik albo zmniejszenie
zdolności produkcyjnej gruntów.
Rekultywacja gruntów to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym
wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie
właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb,
umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Grunty zrekultywowane
podlegają zagospodarowaniu czyli rolniczemu, leśnemu lub innemu rodzajowi użytkowania.
Do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza się zdegradowane lub zdewastowane grunty,
takie jak: nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz
po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o powierzchni gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w powierzchni
ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział gruntów bez wartości użytkowej,
wymagających specjalnych działań rekultywacyjnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.2.4 (nr 17)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Zanieczyszczenia gazowe (bez CO2) zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych zakładów szczególnie uciążliwych
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń
w % zanieczyszczeń wytworzonych w zakładach szczególnie uciążliwych
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych/Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych
Województwo wielkopolskie
Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza
wprowadzonych w sposób zorganizowany (tzn. z wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych i
ogrzewczych za pośrednictwem emitorów-kominów, wyrzutni wentylacyjnych) oraz w sposób
niezorganizowany (z hałd, składowisk, w toku przeładunku substancji sypkich lub lotnych, z hal
produkcyjnych itp.).
Od 2006 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych dotyczy ilości zanieczyszczeń gazowych odprowadzonych
przez jednostkę sprawozdawczą do atmosfery w ciągu roku i obejmuje: dwutlenek siarki, tlenki azotu
(wyrażone w dwutlenku azotu – NO2), tlenek węgla, dwutlenek węgla (od 1993 r.), węglowodory i
inne emitowane przez dany zakład zanieczyszczenia gazowe określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Do charakterystycznych zanieczyszczeń powietrza występujących w formie gazowej należą:
dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), węglowodory
(CnHm) oraz tzw. „utleniacze”. Utleniacze są substancjami zanieczyszczającymi wtórnymi,
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powstałymi na drodze reakcji fotochemicznych podstawowych zanieczyszczeń. Zalicza się do nich
ozon, dwutlenek azotu, formaldehyd, akroleinę i inne.
Urządzenia do zatrzymywania lub neutralizowania zanieczyszczeń (tzw. urządzenia "końca rury")
służą do ochrony atmosfery. Urządzeniami tymi są: mechanizmy, zespoły elementów, przyrządów,
instalacje i wszelkie techniczne obiekty służące do usuwania cząstek stałych, ciekłych i gazowych z
powstających w różnych procesach i wydalanych do atmosfery gazów odlotowych. Urządzenia
oczyszczające gazy odlotowe dzielą się na: - urządzenia do oddzielania z gazu rozdrobnionych
zanieczyszczeń stałych (pyłu) zwane odpylaczami, - urządzenia do oddzielania kropelek cieczy (mgieł);
odemglanie towarzyszy z zasady procesom odpylania bądź redukcji zanieczyszczeń gazowych, urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych. Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości
powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń, do których zaliczono jednostki
organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na
podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji
zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim
zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). Ustalona w ten sposób zbiorowość jednostek
sprawozdawczych (zakładów) utrzymywana jest corocznie, co m.in. zapewnia zachowanie ciągłości i
porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być zmieniona jedynie w szczególnych
wypadkach, np. powiększona o jednostki nowouruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali
progowej emisji zanieczyszczeń.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale zanieczyszczeń gazowych zatrzymanych lub zneutralizowanych w
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zanieczyszczeniach wytworzonych ogółem (im wyższa
wartość wskaźnika, tym mniejszy udział zanieczyszczeń w powietrzu, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.2.5 (nr 18)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Emisja CO2 do atmosfery z zakładów szczególnie uciążliwych
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych: dwutlenek węgla
t/r
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych/
Emisja zanieczyszczeń gazowych
Województwo wielkopolskie
Wielkość emisji dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza
wprowadzonych w sposób zorganizowany (tzn. z wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych i
ogrzewczych za pośrednictwem emitorów-kominów, wyrzutni wentylacyjnych) oraz w sposób
niezorganizowany (z hałd, składowisk, w toku przeładunku substancji sypkich lub lotnych, z hal
produkcyjnych itp.).
Od 1998 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń,
do których zaliczono jednostki organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochrony
Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r.
za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). Ustalona w ten
sposób zbiorowość jednostek sprawozdawczych (zakładów) utrzymywana jest corocznie, co m.in.
zapewnia zachowanie ciągłości i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być
zmieniona jedynie w szczególnych wypadkach, np. powiększona o jednostki nowouruchomione lub
rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości rocznej emisji dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych
(im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział zanieczyszczeń w powietrzu, a cel zrealizowany w
mniejszym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.2.6 (nr 19)
Nazwa wskaźnika z SRWW

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w
% zanieczyszczeń wytworzonych zakładów szczególnie uciążliwych
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CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w
% zanieczyszczeń wytworzonych w zakładach szczególnie uciążliwych
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych/Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych
Województwo wielkopolskie
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza
wprowadzonych w sposób zorganizowany (tzn. z wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych i
ogrzewczych za pośrednictwem emitorów-kominów, wyrzutni wentylacyjnych) oraz w sposób
niezorganizowany (z hałd, składowisk, w toku przeładunku substancji sypkich lub lotnych, z hal
produkcyjnych itp.).
Od 2006 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych dotyczy ilości zanieczyszczeń pyłowych odprowadzonych
przez dany zakład do atmosfery w ciągu roku i obejmuje: pyły ze spalania paliw, cementowowapiennicze i materiałów ogniotrwałych, krzemowe, nawozów sztucznych, węglowo-grafitowe,
sadzy i pozostałe. Dane dotyczące pyłów pozostałych obejmują pyły pozostałe ujęte pod pozycją 54
Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) oraz szczególnie niebezpieczne zanieczyszczenia
pyłowe takie jak chrom, rtęć, ołów, kadm i inne ujęte imiennie w ww. akcie prawnym.
Urządzenia do zatrzymywania lub neutralizowania zanieczyszczeń (tzw. urządzenia "końca rury")
służą do ochrony atmosfery. Urządzeniami tymi są: mechanizmy, zespoły elementów, przyrządów,
instalacje i wszelkie techniczne obiekty służące do usuwania cząstek stałych, ciekłych i gazowych z
powstających w różnych procesach i wydalanych do atmosfery gazów odlotowych. Urządzenia
oczyszczające gazy odlotowe dzielą się na: - urządzenia do oddzielania z gazu rozdrobnionych
zanieczyszczeń stałych (pyłu) zwane odpylaczami, - urządzenia do oddzielania kropelek cieczy (mgieł);
odemglanie towarzyszy z zasady procesom odpylania bądź redukcji zanieczyszczeń gazowych, urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych.
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń,
do których zaliczono jednostki organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochrony
Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r.
za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). Ustalona w ten
sposób zbiorowość jednostek sprawozdawczych (zakładów) utrzymywana jest corocznie, co m.in.
zapewnia zachowanie ciągłości i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być
zmieniona jedynie w szczególnych wypadkach, np. powiększona o jednostki nowouruchomione lub
rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych lub zneutralizowanych w
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zanieczyszczeniach wytworzonych ogółem. (im wyższa
wartość wskaźnika, tym mniejszy udział zanieczyszczeń w powietrzu, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.2.7a (nr 20a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Zmieszane odpady komunalne zdeponowane na składowiskach
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Udział odpadów zdeponowanych na składowiskach w ilości odpadów zebranych zmieszanych
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Odpady komunalne/Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
Województwo wielkopolskie
Procent zebranych odpadów komunalnych, które zostały skierowane na składowiska.
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 2, NTS 5 (do 2008 roku)
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o odpadach komunalnych zbierane są od jednostek zajmujących się zbiórką odpadów,
segregacją i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Zbierane informacje obejmują grupę
odpadów z kodem 20: Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz
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odpady z kodem 15 01: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi odpadami
komunalnymi) jeżeli pochodzą z sektora komunalnego.
Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
2001 Nr 112, poz. 1206).
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie
zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Zbieranie odpadów to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym
wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i
niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale odpadów komunalnych zmieszanych zdeponowanych na
składowiskach w ilości odpadów zebranych (im niższa wartość wskaźnika, tym większy udział
odpadów zagospodarowanych lub zutylizowanych w inny sposób niż na składowiskach, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: U.2.7b (nr 20b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja

Zmieszane odpady komunalne zdeponowane na składowiskach
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów z gospodarstw domowych
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Odpady komunalne/Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu
odpadów
Województwo wielkopolskie
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie w stosunku do masy odpadów komunalnych
ogółem zebranych w ciągu roku.
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie
zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Zbieranie odpadów to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym
wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i
niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.
Zgodnie z ustawą o odpadach przez selektywne zbieranie rozumie się zbieranie, w ramach którego
dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.
Dane o odpadach komunalnych zbierane są od jednostek zajmujących się zbiórką odpadów.
Informacje obejmują grupę odpadów z kodem 20: Odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie oraz odpady z kodem 15 01: Odpady opakowaniowe (włącznie z
selektywnie gromadzonymi odpadami komunalnymi), jeżeli pochodzą z sektora komunalnego.
Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
2001 Nr 112, poz. 1206).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale odpadów z gospodarstw domowych zebranych selektywnie w relacji
do ogółu odpadów (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział zebranych selektywnie, a cel
zrealizowany w większym stopniu).

Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

-

Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

WROT, Agata Jakubowicz

KOD WSKAŹNIKA: P.2.8 (nr 21)
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Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
hm3
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Zużycie wody i oczyszczalnie ścieków/ Zużycie wody na potrzeby
gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku
Województwo wielkopolskie
Ilość wody zużyta na cele przemysłowe, rolnicze, leśne, do napełniania i uzupełniania stawów
rybnych oraz na cele eksploatacyjne sieci wodociągowej.
Od 1998 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem obejmuje zużycie wody na
potrzeby przemysłu, na cele rolnicze, leśne, do napełniania stawów rybnych oraz na cele
eksploatacyjne sieci wodociągowej.
Dane o zużyciu wody na potrzeby przemysłu pochodzą z jednostek organizacyjnych wnoszących
opłaty za pobór z ujęć własnych rocznie 5 dam3 i więcej wody podziemnej albo 20 dam3 i więcej wody
powierzchniowej lub odprowadzających rocznie 20 dam3 i więcej ścieków z wyjątkiem:
− przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych lub innych podmiotów powołanych przez
organy administracji samorządowej i rządowej, których rodzaj działalności obejmuje prowadzenie
wodociągów i kanalizacji w gospodarce komunalnej,
− jednostek organizacyjnych zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych
i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do kanalizacji,
− gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę
wyłącznie dla potrzeb produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej).
Woda na cele przemysłowe obejmuje wodę zużytą na cele produkcyjne, eksploatacyjne,
administracyjne i socjalne zakładu, z wyłączeniem wody dostarczanej do budynków mieszkalnych
(zakładowych lub innych).
Dane o zużyciu wody na cele rolnicze, leśne oraz do napełniania i uzupełniania stawów rybnych
dotyczą osób prawnych, samodzielnych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
oraz osób fizycznych prowadzących gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych
o powierzchni obiektu 20 ha i więcej oraz stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej.
Dane o zużyciu wody na cele eksploatacyjne sieci wodociągowej obejmują jednostki, które:
− mają w zarządzie bądź administracji sieć wodociągową lub kanalizacyjną i posiadają własne ujęcie
wody,
− nie mają własnego ujęcia wody, a rozprowadzają siecią (będącą w zarządzie bądź administracji)
wodę zakupioną.
Zużycie wody na cele eksploatacji sieci wodociągowej nie obejmuje zużycia wody na cele
przemysłowe przez wodociągi stanowiące własność gmin, wojewódzkich zakładów usług wodnych i
spółek wodnych.
Dane o zużyciu wody na cele eksploatacyjne podawane są na podstawie odczytów wodomierzy, a w
razie ich braku na podstawie stosowanych norm zużycia (ryczałtów) itp., stanowiących
dokumentację do wystawiania faktur obciążających za wodę.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (im
wyższa wartość wskaźnika, tym większe wykorzystanie zasobów środowiska, a cel zrealizowany w
mniejszym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.2.9 (nr 22)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Stan i ochrona środowiska/Komunalne oczyszczalnie ścieków/Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków w % ogólnej liczby ludności
Województwo wielkopolskie
Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w całkowitej liczbie ludności.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Pod pojęciem oczyszczalni ścieków rozumie się: zespół podstawowych obiektów technologicznych,
służących bezpośrednio do oczyszczania ścieków oraz znajdujących się na wspólnym terenie
obiektów pomocniczych niezbędnych dla dostawy energii elektrycznej, wody, stworzenia
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odpowiednich warunków do pracy i obsługi oczyszczalni. Ze względu na rodzaj stosowanych
sposobów oczyszczania ścieków i związanych z nimi procesów, oczyszczalnie dzieli się na:
mechaniczne, chemiczne, biologiczne, z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Dane o ludności miast i wsi korzystającej z oczyszczalni ścieków oparte są o szacunek liczby ludności
obsługiwanej przez oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej.
Szacunek ludności miast i wsi obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków dokonywany jest na
podstawie umów na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, liczby przyłączy kanalizacyjnych, danych
o ludności korzystającej z oczyszczalni uzyskanych ze spółdzielni mieszkaniowych lub danych
projektowych oczyszczalni. Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie może
być większa od liczby ludności zamieszkałej w danej miejscowości (według stanu na 31 grudnia okresu
sprawozdawczego). Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie obejmuje
ludności czasowo przebywającej na terenie danej miejscowości (np. w celach turystycznych).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (im wyższa wartość
wskaźnika, tym mniejsze zanieczyszczenie środowiska, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.2.10 (nr 23)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Pojemność obiektów małej retencji wodnej
CEL GENERALNY: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Pojemność obiektów małej retencji wodnej
dam3
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (za pośrednictwem Systemu STRATEG)
Ochrona środowiska
Województwo wielkopolskie
Pojemność obiektów małej retencji wodnej.
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Mała retencja wodna polega na zmniejszaniu odpływu wód powierzchniowych przy zachowaniu
równowagi środowiska przyrodniczego poprzez zapewnienie możliwości ochrony i odnowy zasobów
wodnych. Jest to zdolność do gromadzenia, przetrzymywania i odprowadzania wody w określonym
miejscu i czasie na powierzchni, w glebie, wodach podziemnych, roślinności i ściółce leśnej.
Obiekty małej retencji to budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak największej ilości wody w jej
powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Są to:
− sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln metrów sześciennych,
− stawy rybne,
− samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody,
− inne budowle piętrzące lub transportujące wodę.
Nie dotyczy, wskaźnik dostępny w Systemie STRATEG
Wskaźnik informuje o pojemności obiektów małej retencji wodnej (im wyższa wartość wskaźnika,
tym wyższa retencja, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 3.
KOD WSKAŹNIKA: P.3.1 (nr 24)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Zużycie energii elektrycznej
CEL GENERALNY: Lepsze zarządzanie energią
Zużycie energii elektrycznej
GWh
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny/Rynek materiałowy/ Zużycie energii elektrycznej wg
sektorów ekonomicznych
Województwo wielkopolskie
Suma ilości dostarczonej na rynek krajowy energii elektrycznej, w tym: produkcji (pozyskania) tej
energii na własne potrzeby oraz importu energii elektrycznej, pomniejszona o jej eksport i saldo
zapasów krajowych.
Od 2001 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Krajowe zużycie energii elektrycznej oblicza się w oparciu o art. 9f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości zużycia energii elektrycznej w ciągu roku (im wyższa wartość
wskaźnika, tym większe zużycie, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.3.2 (nr 25)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Produkcja energii elektrycznej z OZE
CEL GENERALNY: Lepsze zarządzanie energią
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii
GWh
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny/Rynek materiałowy/Produkcja energii elektrycznej wg
źródeł
Województwo wielkopolskie
Suma produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych przepływowych, wiatrowych oraz
wyprodukowanej z biomasy, biogazu i biopaliw (łącznie z ich współspalaniem).
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się
procesów przyrodniczych, uzyskiwaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia: wody,
wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich oraz energia
wytwarzana z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych). W warunkach krajowych energia ze źródeł
odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego,
wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych oraz energię wytworzoną z biomasy
stałej, biogazu i biopaliw ciekłych.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii (im
wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział „czystej” energii, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.3.3 (nr 26)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Ludność korzystająca z gazu sieciowego
CEL GENERALNY: Lepsze zarządzanie energią
Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna/Urządzenia sieciowe/ Korzystający z instalacji w % ogółu
ludności
Województwo wielkopolskie
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Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej w ogóle mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o korzystających z gazu dotyczą ludności w mieszkaniach wyposażonych w instalację gazu z
sieci. Dane te obejmują również ludność w budynkach zbiorowego zamieszkania oraz odbiorców
korzystających z gazomierzy zbiorczych.
Sieć gazowa - system przewodów doprowadzających do odbiorców paliwa gazowe przez
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu. W systemie
przewodów rozróżnia się:
− sieć przesyłową i rozdzielczą (na gaz wysokometanowy i zaazotowany) - przewody uliczne
przeznaczone do doprowadzenia gazu do budynków lub innych obiektów za pośrednictwem
przyłączy;
− przyłącza - system przewodów łączących sieć rozdzielczą z budynkami i innymi obiektami.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale ludności korzystającej z sieci gazowej (im wyższa wartość wskaźnika,
tym większy udział korzystających, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.3.4 (nr 27)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Zużycie gazu
CEL GENERALNY: Lepsze zarządzanie energią
Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych
tys. m3
Bank Danych Lokalnych GUS
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna/Urządzenia sieciowe/Sieć gazowa
Województwo wielkopolskie
Zużycie gazu z sieci (w ciągu roku) w gospodarstwach domowych w tysiącach m3.
Od 2000 do 2002 roku oraz od 2005 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Zużycie gazu przez odbiorców gazu (gospodarstwa domowe) łącznie z korzystającymi z gazomierzy
zbiorczych obliczane jest na podstawie dokonanych wpłat zaliczkowych przez odbiorców
korygowanych za okresy ubiegłe. Saldo dodatnie zmniejsza, a ujemne zwiększa zużycie gazu w roku,
w którym dokonano rozliczeń.
Sieć gazowa to system przewodów doprowadzających do odbiorców paliwa gazowe przez
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu. W systemie
przewodów rozróżnia się:
− sieć przesyłową i rozdzielczą (na gaz wysokometanowy i zaazotowany) – przewody uliczne
przeznaczone do doprowadzenia gazu do budynków lub innych obiektów za pośrednictwem
przyłączy;
− przyłącza – system przewodów łączących sieć rozdzielczą z budynkami i innymi obiektami.
Dane do roku 2002 obejmują czynną sieć rozdzielcza łącznie z przesyłową.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości zużycia gazu sieciowego w gospodarstwach domowych (im wyższa
wartość wskaźnika, tym większy udział gazu wśród innych źródeł energii i tym samym większa ich
dywersyfikacja, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 4.
KOD WSKAŹNIKA: P.4.1a-P.4.1f (nr 28a-28f)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

PKB per capita, w podziale na podregiony NUTS 3
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
zł
Bank Danych Lokalnych GUS
Rachunki regionalne/Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) - PKD 2007 - ESA 2010/ Produkt krajowy
brutto na 1 mieszkańca
Podregiony województwa wielkopolskiego
Stosunek wartości Produktu Krajowego Brutto w cenach bieżących do liczby mieszkańców danego
obszaru.
Od 2000 roku; dane roczne; NTS 3
n-3 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Produkt krajowy brutto prezentuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki
narodowej w danym roku.
Wartość PKB można obliczyć na trzy sposoby:
− od strony tworzenia jest ona równa wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych lub
wszystkich sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) krajowych jednostek produkcyjnych
powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów,
− od strony rozdysponowania PKB obliczany jest jako suma popytu krajowego, tj. spożycia i
akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą,
− jako sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (a więc koszty
związane z zatrudnieniem, podatki związane z produkcją i importem pomniejszone o dotacje,
nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany gospodarki ogółem).
Ceny bieżące są to ceny, po których faktycznie dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży towarów
i usług w danym okresie.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje, jaka jest wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w
poszczególnych podregionach Wielkopolski (im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom
rozwoju i konkurencyjność gospodarki, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.4.2a-P.4.2g (nr 29a-29g)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Pracujący (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) w podziale na: Poznań,
metropolia poznańska, ośrodek regionalny, ośrodki subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Pracujący w głównym miejscu pracy
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Pracujący według innego podziału niż PKD/Pracujący wg płci
Wybrane ośrodki województwa wielkopolskiego, w tym:
− miasto Poznań,
− metropolia poznańska (obejmująca obszar Poznania i powiatu poznańskiego, tj. 18 gmin: Poznań;
Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina,
Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina,
Pobiedziska),
− ośrodek regionalny: Kalisz-Ostrów Wlkp. (obejmujący obszar dwóch gmin: Kalisz i gminę miejską
Ostrów Wlkp.),
− ośrodek subregionalny: Gniezno (obejmujący obszar miasta Gniezno),
− ośrodek subregionalny: Konin (obejmujący obszar miasta Konin),
− ośrodek subregionalny: Leszno (obejmujący obszar miasta Leszno),
− ośrodek subregionalny: Piła (obejmujący obszar miasta Piła).
Liczba osób pracujących według głównego miejsca pracy.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód.
Do pracujących zalicza się:
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Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie,
wybór lub stosunek służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
− właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie
z pomagającymi członkami ich rodzin),
− właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
− inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez
agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni
powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Dane prezentowane są według stanu w dniu 31 XII, bez przeliczenia pracujących
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania
pracującego w głównym miejscu pracy.
Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych
dla zdrowia lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia.
Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły,
że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy.
Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu
31 XII wyszacowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych zaliczono osoby pracujące w gospodarstwach
prowadzących działalność rolniczą niezależnie od powierzchni użytków rolnych oraz przeznaczenia
produkcji rolniczej (razem z produkującymi wyłącznie lub głównie na własne potrzeby).
Podziału pracujących według województw według stanu w dniu 31 XII dokonano na podstawie
głównego miejsca pracy i rodzaju działalności.
Główne miejsce pracy oznacza daną jednostkę sprawozdawczą wskazaną przez osobę, która
pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy i deklaruje to miejsce na podstawie określonych
kryteriów. Pojęcie to stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób pracujących,
przyjmując zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby
zatrudnione w dwóch lub więcej miejscach pracy powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają
za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. Dla pracującego
emeryta lub rencisty głównym miejscem pracy jest zakład pracy, a emerytura lub renta jest źródłem
dochodu dla tej osoby.
Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
W przypadku metropolii poznańskiej wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 18
gmin wchodzących w skład metropolii (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji
danych”).
W przypadku ośrodka regionalnego: Kalisz-Ostrów Wlkp. wskaźnik wyliczony jako suma wartości
wskaźników GUS dla 2 gmin wchodzących w skład ośrodka (zakres terytorialny zgodny z częścią
„Poziom prezentacji danych”).
W przypadku miasta Poznania i ośrodków subregionalnych: nie dotyczy – wskaźnik wyliczony przez
GUS.
Wskaźnik informuje o liczbie osób pracujących w wybranych ośrodkach województwa
wielkopolskiego (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa ogólna liczba pracujących, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: U.4.2h-U.4.2m (nr 29h-29m)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Pracujący (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) w podziale na: Poznań,
metropolia poznańska, ośrodek regionalny, ośrodki subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Pracujący w głównym miejscu pracy
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Pracujący według innego podziału niż PKD/Pracujący wg płci
Wybrane grupy ośrodków województwa wielkopolskiego, w tym:
− ZIT Poznań – złożony z 22 gmin: Poznań (m.n.p.p. Poznań); Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz,
Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina, Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk,
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Sposób wyliczenia wskaźnika

Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina, Pobiedziska (poznański); Skoki (wągrowiecki);
Oborniki (obornicki); Szamotuły (szamotulski); Śrem (śremski),
− ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – złożony z 21 gmin: Kalisz (m.n.p.p. Kalisz); Blizanów,
Stawiszyn, Żelazków, Mycielin, Ceków-Kolonia, Lisków, Koźminek, Opatówek, Szczytniki, Godziesze
Wielkie, Brzeziny (kaliski); Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Przygodzice, Ostrów Wlkp. - gmina
miejska, Ostrów Wlkp. - gmina wiejska, Raszków, Odolanów, Sośnie (ostrowski), Gołuchów
(pleszewski),
− OSI Gniezno – złożony z 7 gmin: Gniezno - gmina miejska, Gniezno - gmina wiejska, Witkowo,
Niechanowo, Czerniejewo, Łubowo, Kłecko (gnieźnieński),
− OSI Konin – złożony z 8 gmin: Konin (m.n.p.p. Konin); Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto,
Rzgów, Golina, Kazimierz Biskupi (koniński),
− OSI Leszno – złożony z 5 gmin: Leszno (m.n.p.p. Leszno); Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Lipno
(leszczyński),
− OSI Piła – złożony z 7 gmin: Piła, Kaczory, Wysoka, Ujście, Szydłowo (pilski); Krajenka (złotowski);
Trzcianka (czarnkowsko-trzcianecki).
Liczba osób pracujących według głównego miejsca pracy.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie,
wybór lub stosunek służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
− właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie
z pomagającymi członkami ich rodzin),
− właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
− inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez
agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni
powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Dane prezentowane są według stanu w dniu 31 XII, bez przeliczenia pracujących
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania
pracującego w głównym miejscu pracy.
Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych
dla zdrowia lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia.
Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły,
że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy.
Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu
31 XII wyszacowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych zaliczono osoby pracujące w gospodarstwach
prowadzących działalność rolniczą niezależnie od powierzchni użytków rolnych oraz przeznaczenia
produkcji rolniczej (razem z produkującymi wyłącznie lub głównie na własne potrzeby).
Podziału pracujących według województw według stanu w dniu 31 XII dokonano na podstawie
głównego miejsca pracy i rodzaju działalności.
Główne miejsce pracy oznacza daną jednostkę sprawozdawczą wskazaną przez osobę, która
pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy i deklaruje to miejsce na podstawie określonych
kryteriów. Pojęcie to stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób pracujących,
przyjmując zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby
zatrudnione w dwóch lub więcej miejscach pracy powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają
za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. Dla pracującego
emeryta lub rencisty głównym miejscem pracy jest zakład pracy, a emerytura lub renta jest źródłem
dochodu dla tej osoby.
Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
W przypadku ZIT Poznań wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 22 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników
GUS dla 21 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”).
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W przypadku OSI Gniezno wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 7 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Konin wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 8 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Leszno wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 5 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Piła wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 7 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
Wskaźnik informuje o liczbie osób pracujących w wybranych jednostkach województwa
wielkopolskiego (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa ogólna liczba pracujących, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.4.3a-P.4.3g (nr 30a-30g)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Bezrobotni zarejestrowani w podziale na: Poznań, metropolia poznańska, ośrodek regionalny, ośrodki
subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Bezrobotni zarejestrowani ogółem
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Bezrobotni zarejestrowani wg płci
Wybrane ośrodki województwa wielkopolskiego, w tym:
− miasto Poznań,
− metropolia poznańska (obejmująca obszar Poznania i powiatu poznańskiego, tj. 18 gmin: Poznań;
Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina,
Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina,
Pobiedziska),
− ośrodek regionalny: Kalisz-Ostrów Wlkp. (obejmujący obszar dwóch gmin: Kalisz i gminę miejską
Ostrów Wlkp.),
− ośrodek subregionalny: Gniezno (obejmujący obszar miasta Gniezno),
− ośrodek subregionalny: Konin (obejmujący obszar miasta Konin),
− ośrodek subregionalny: Leszno (obejmujący obszar miasta Leszno),
− ośrodek subregionalny: Piła (obejmujący obszar miasta Piła).
Liczba osób pozostających bez pracy zarejestrowana w powiatowych urzędach pracy.
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie
pobiera,
na
podstawie
przepisów
o
świadczeniach
rodzinnych,
świadczenia pielęgnacyjnego;
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11) nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
W przypadku metropolii poznańskiej wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 18
gmin wchodzących w skład metropolii (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji
danych”).
W przypadku ośrodka regionalnego: Kalisz-Ostrów Wlkp. wskaźnik wyliczony jako suma wartości
wskaźników GUS dla 2 gmin wchodzących w skład ośrodka (zakres terytorialny zgodny z częścią
„Poziom prezentacji danych”).
W przypadku miasta Poznania i ośrodków subregionalnych: nie dotyczy – wskaźnik wyliczony przez
GUS.
Wskaźnik informuje o liczbie osób bezrobotnych ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa
liczba bezrobotnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: U.4.3h-U.4.3m (nr 30h-30m)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Bezrobotni zarejestrowani w podziale na: Poznań, metropolia poznańska, ośrodek regionalny, ośrodki
subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Bezrobotni zarejestrowani ogółem
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Bezrobotni zarejestrowani wg płci
Wybrane grupy ośrodków województwa wielkopolskiego, w tym:
− ZIT Poznań – złożony z 22 gmin: Poznań (m.n.p.p. Poznań); Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz,
Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina, Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk,
Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina, Pobiedziska (poznański); Skoki (wągrowiecki);
Oborniki (obornicki); Szamotuły (szamotulski); Śrem (śremski),
− ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – złożony z 21 gmin: Kalisz (m.n.p.p. Kalisz); Blizanów,
Stawiszyn, Żelazków, Mycielin, Ceków-Kolonia, Lisków, Koźminek, Opatówek, Szczytniki, Godziesze
Wielkie, Brzeziny (kaliski); Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Przygodzice, Ostrów Wlkp. - gmina
miejska, Ostrów Wlkp. - gmina wiejska, Raszków, Odolanów, Sośnie (ostrowski), Gołuchów
(pleszewski),
− OSI Gniezno – złożony z 7 gmin: Gniezno - gmina miejska, Gniezno - gmina wiejska, Witkowo,
Niechanowo, Czerniejewo, Łubowo, Kłecko (gnieźnieński),
− OSI Konin – złożony z 8 gmin: Konin (m.n.p.p. Konin); Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto,
Rzgów, Golina, Kazimierz Biskupi (koniński),
− OSI Leszno – złożony z 5 gmin: Leszno (m.n.p.p. Leszno); Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Lipno
(leszczyński),
− OSI Piła – złożony z 7 gmin: Piła, Kaczory, Wysoka, Ujście, Szydłowo (pilski); Krajenka (złotowski);
Trzcianka (czarnkowsko-trzcianecki).
Liczba osób pozostających bez pracy zarejestrowana w powiatowych urzędach pracy.
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
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8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego;
11) nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
W przypadku ZIT Poznań wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 22 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników
GUS dla 21 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”).
W przypadku OSI Gniezno wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 7 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Konin wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 8 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Leszno wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 5 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Piła wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 7 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
Wskaźnik informuje o liczbie osób bezrobotnych ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa
liczba bezrobotnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.4.4a-P.4.4g (nr 31a-31g)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców w podziale na: Poznań, metropolia poznańska,
ośrodek regionalny, ośrodki subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców
podmiot
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON/Podmioty wg klas wielkości (licznik)
Ludność/Stan ludności/Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci (mianownik)
Wybrane ośrodki województwa wielkopolskiego, w tym:
− miasto Poznań,
− metropolia poznańska (obejmująca obszar Poznania i powiatu poznańskiego, tj. 18 gmin: Poznań;
Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina,
Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina,
Pobiedziska),
− ośrodek regionalny: Kalisz-Ostrów Wlkp. (obejmujący obszar dwóch gmin: Kalisz i gminę miejską
Ostrów Wlkp.),
− ośrodek subregionalny: Gniezno (obejmujący obszar miasta Gniezno),
− ośrodek subregionalny: Konin (obejmujący obszar miasta Konin),
− ośrodek subregionalny: Leszno (obejmujący obszar miasta Leszno),
− ośrodek subregionalny: Piła (obejmujący obszar miasta Piła).
Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10
tys. mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
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Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
W przypadku metropolii poznańskiej wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy wartości wskaźnika GUS:
„podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 18 gmin wchodzących w skład
metropolii oraz sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według faktycznego miejsca
zamieszkania; stan w dniu 31 XII)” dla 18 gmin wchodzących w skład metropolii (zakres terytorialny
zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
W przypadku ośrodka regionalnego: Kalisz-Ostrów Wlkp. wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy
wartości wskaźnika GUS: „podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 2 gmin
wchodzących w skład ośrodka oraz sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według
faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu 31 XII)” dla 2 gmin wchodzących w skład ośrodka
(zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
W przypadku miasta Poznania i ośrodków subregionalnych wskaźnik wyliczony w każdym przypadku
jako iloraz wartości wskaźnika GUS: „podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON”
oraz wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu
31 XII)” dla danego ośrodka pomnożony przez 10 000.
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w
przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba
podmiotów, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: U.4.4h-U.4.4m (nr 31h-31m)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców w podziale na: Poznań, metropolia poznańska,
ośrodek regionalny, ośrodki subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności
podmiot
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON/Podmioty wg klas wielkości (licznik)
Ludność/Stan ludności/Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci (mianownik)
Wybrane grupy ośrodków województwa wielkopolskiego, w tym:
− ZIT Poznań – złożony z 22 gmin: Poznań (m.n.p.p. Poznań); Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz,
Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina, Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk,
Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina, Pobiedziska (poznański); Skoki (wągrowiecki);
Oborniki (obornicki); Szamotuły (szamotulski); Śrem (śremski),
− ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – złożony z 21 gmin: Kalisz (m.n.p.p. Kalisz); Blizanów,
Stawiszyn, Żelazków, Mycielin, Ceków-Kolonia, Lisków, Koźminek, Opatówek, Szczytniki, Godziesze
Wielkie, Brzeziny (kaliski); Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Przygodzice, Ostrów Wlkp. - gmina
miejska, Ostrów Wlkp. - gmina wiejska, Raszków, Odolanów, Sośnie (ostrowski), Gołuchów
(pleszewski),
− OSI Gniezno – złożony z 7 gmin: Gniezno - gmina miejska, Gniezno - gmina wiejska, Witkowo,
Niechanowo, Czerniejewo, Łubowo, Kłecko (gnieźnieński),
− OSI Konin – złożony z 8 gmin: Konin (m.n.p.p. Konin); Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto,
Rzgów, Golina, Kazimierz Biskupi (koniński),
− OSI Leszno – złożony z 5 gmin: Leszno (m.n.p.p. Leszno); Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Lipno
(leszczyński),
− OSI Piła – złożony z 7 gmin: Piła, Kaczory, Wysoka, Ujście, Szydłowo (pilski); Krajenka (złotowski);
Trzcianka (czarnkowsko-trzcianecki).
Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10
tys. mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
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Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
W przypadku ZIT Poznań wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy wartości wskaźnika GUS: „podmioty
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 22 gmin wchodzących w skład jednostki oraz
sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w
dniu 31 XII)” dla 22 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
W przypadku ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy wartości
wskaźnika GUS: „podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 21 gmin
wchodzących w skład jednostki oraz sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według
faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu 31 XII)” dla 21 gmin wchodzących w skład jednostki
(zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
W przypadku OSI Gniezno wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy wartości wskaźnika GUS: „podmioty
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 7 gmin wchodzących w skład jednostki oraz
sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w
dniu 31 XII)” dla 7 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
W przypadku OSI Konin wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy wartości wskaźnika GUS: „podmioty
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 8 gmin wchodzących w skład jednostki oraz
sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w
dniu 31 XII)” dla 8 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
W przypadku OSI Leszno wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy wartości wskaźnika GUS: „podmioty
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 5 gmin wchodzących w skład jednostki oraz
sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w
dniu 31 XII)” dla 5 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
W przypadku OSI Piła wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy wartości wskaźnika GUS: „podmioty
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON” dla 7 gmin wchodzących w skład jednostki oraz
sumy wartości wskaźnika GUS „Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w
dniu 31 XII)” dla 7 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”) pomnożony przez 10 000.
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w
przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba
podmiotów, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.4.5a-P.4.5g (nr 32a-32g)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Ludność w podziale na: Poznań, metropolia poznańska, ośrodek regionalny, ośrodki subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu 31 XII)
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Stan ludności/Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
Wybrane ośrodki województwa wielkopolskiego, w tym:
− miasto Poznań,
− metropolia poznańska (obejmująca obszar Poznania i powiatu poznańskiego, tj. 18 gmin: Poznań;
Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina,
Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina,
Pobiedziska),
− ośrodek regionalny: Kalisz-Ostrów Wlkp. (obejmujący obszar dwóch gmin: Kalisz i gminę miejską
Ostrów Wlkp.),
− ośrodek subregionalny: Gniezno (obejmujący obszar miasta Gniezno),
− ośrodek subregionalny: Konin (obejmujący obszar miasta Konin),
− ośrodek subregionalny: Leszno (obejmujący obszar miasta Leszno),
− ośrodek subregionalny: Piła (obejmujący obszar miasta Piła).
Liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Liczbę ludności opracowano na podstawie:
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− bilansów ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy w oparciu o dane Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (dla danych od 2010 r.); dla lat wcześniejszych (20032009) w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,
− rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały
(od 2006 r. dane są pobierane z rejestru PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludności),
− sprawozdań urzędów stanu cywilnego - małżeństwa, urodzenia, zgony.
Ludność faktycznie zamieszkała - to osoby zameldowane na pobyt stały w danej jednostce
administracyjnej i faktycznie tam mieszkające oraz osoby przebywające czasowo i zameldowane w
tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące).
Kategoria ta nie uwzględnia osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych
mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).
W przypadku metropolii poznańskiej wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 18
gmin wchodzących w skład metropolii (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji
danych”).
W przypadku ośrodka regionalnego: Kalisz-Ostrów Wlkp. wskaźnik wyliczony jako suma wartości
wskaźników GUS dla 2 gmin wchodzących w skład ośrodka (zakres terytorialny zgodny z częścią
„Poziom prezentacji danych”).
W przypadku miasta Poznania i ośrodków subregionalnych: nie dotyczy – wskaźnik wyliczony przez
GUS.
Wskaźnik informuje o liczbie ludności ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba
ludności, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: U.4.5h-U.4.5m (nr 32h-32m)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Ludność w podziale na: Poznań, metropolia poznańska, ośrodek regionalny, ośrodki subregionalne
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu 31 XII)
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Stan ludności/Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
Wybrane grupy ośrodków województwa wielkopolskiego, w tym:
− ZIT Poznań – złożony z 22 gmin: Poznań (m.n.p.p. Poznań); Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz,
Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina, Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk,
Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana Goślina, Pobiedziska (poznański); Skoki (wągrowiecki);
Oborniki (obornicki); Szamotuły (szamotulski); Śrem (śremski),
− ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – złożony z 21 gmin: Kalisz (m.n.p.p. Kalisz); Blizanów,
Stawiszyn, Żelazków, Mycielin, Ceków-Kolonia, Lisków, Koźminek, Opatówek, Szczytniki, Godziesze
Wielkie, Brzeziny (kaliski); Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Przygodzice, Ostrów Wlkp. - gmina
miejska, Ostrów Wlkp. - gmina wiejska, Raszków, Odolanów, Sośnie (ostrowski), Gołuchów
(pleszewski),
− OSI Gniezno – złożony z 7 gmin: Gniezno - gmina miejska, Gniezno - gmina wiejska, Witkowo,
Niechanowo, Czerniejewo, Łubowo, Kłecko (gnieźnieński),
− OSI Konin – złożony z 8 gmin: Konin (m.n.p.p. Konin); Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto,
Rzgów, Golina, Kazimierz Biskupi (koniński),
− OSI Leszno – złożony z 5 gmin: Leszno (m.n.p.p. Leszno); Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Lipno
(leszczyński),
− OSI Piła – złożony z 7 gmin: Piła, Kaczory, Wysoka, Ujście, Szydłowo (pilski); Krajenka (złotowski);
Trzcianka (czarnkowsko-trzcianecki).
Liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Liczbę ludności opracowano na podstawie:
− bilansów ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy w oparciu o dane Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (dla danych od 2010 r.); dla lat wcześniejszych (20032009) w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,
− rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały
(od 2006 r. dane są pobierane z rejestru PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludności),
− sprawozdań urzędów stanu cywilnego - małżeństwa, urodzenia, zgony.
Ludność faktycznie zamieszkała - to osoby zameldowane na pobyt stały w danej jednostce
administracyjnej i faktycznie tam mieszkające oraz osoby przebywające czasowo i zameldowane w
tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące).
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Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Kategoria ta nie uwzględnia osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych
mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).
W przypadku ZIT Poznań wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 22 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników
GUS dla 21 gmin wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom
prezentacji danych”).
W przypadku OSI Gniezno wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 7 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Konin wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 8 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Leszno wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 5 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
W przypadku OSI Piła wskaźnik wyliczony jako suma wartości wskaźników GUS dla 7 gmin
wchodzących w skład jednostki (zakres terytorialny zgodny z częścią „Poziom prezentacji danych”).
Wskaźnik informuje o liczbie ludności ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba
ludności, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.4.6a-P.4.6d (nr 33a-33d)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Ludność według ekonomicznych grup ludności
CEL GENERALNY: Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w
województwie
Ludność w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym i poprodukcyjnym
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Stan ludności/Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i
poprodukcyjnym wg płci
Województwo wielkopolskie
Liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania ogółem (P.4.6a) oraz w podziale na grupy
ekonomiczne, tj.:
− ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) (P.4.6b),
− ludność w wieku produkcyjnym (mężczyźni: 18-64 lata, kobiety: 18-59 lat)) (P.4.6c),
− ludność w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej dla mężczyzn oraz 60 lat i więcej dla kobiet)
(P.4.6d).
Dane wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Liczbę ludności opracowano na podstawie:
− bilansów ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy w oparciu o dane Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (dla danych od 2010 r.); dla lat wcześniejszych (20032009) w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,
− rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały
(od 2006 r. dane są pobierane z rejestru PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludności),
− sprawozdań urzędów stanu cywilnego - małżeństwa, urodzenia, zgony.
Ludność faktycznie zamieszkała - to osoby zameldowane na pobyt stały w danej jednostce
administracyjnej i faktycznie tam mieszkające oraz osoby przebywające czasowo i zameldowane w
tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące).
Kategoria ta nie uwzględnia osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych
mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).
Wiek przedprodukcyjny: wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa
wieku 17 lat i mniej.
Wiek produkcyjny: wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 1859 lat.
Wiek poprodukcyjny: wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65
lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku (im wyższa liczba
ludności w wieku produkcyjnym, tym większy potencjał w zakresie zasobów pracy i tym samym
większa konkurencyjność, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 5.
KOD WSKAŹNIKA: P.5.1a (nr 34a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja

Pracujący na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Pracujący w głównym miejscu pracy ogółem
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Pracujący według innego podziału niż PKD/Pracujący wg płci w gminach
Województwo wielkopolskie
Liczba osób pracujących według głównego miejsca pracy.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie,
wybór lub stosunek służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
− właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie
z pomagającymi członkami ich rodzin),
− właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
− inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez
agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni
powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Dane prezentowane są według stanu w dniu 31 XII, bez przeliczenia pracujących
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania
pracującego w głównym miejscu pracy.
Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych
dla zdrowia lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia.
Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły,
że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy.
Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu
31 XII wyszacowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych zaliczono osoby pracujące w gospodarstwach
prowadzących działalność rolniczą niezależnie od powierzchni użytków rolnych oraz przeznaczenia
produkcji rolniczej (razem z produkującymi wyłącznie lub głównie na własne potrzeby).
Podziału pracujących według województw według stanu w dniu 31 XII dokonano na podstawie
głównego miejsca pracy i rodzaju działalności.
Główne miejsce pracy oznacza daną jednostkę sprawozdawczą wskazaną przez osobę, która
pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy i deklaruje to miejsce na podstawie określonych
kryteriów. Pojęcie to stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób pracujących,
przyjmując zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby
zatrudnione w dwóch lub więcej miejscach pracy powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają
za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. Dla pracującego
emeryta lub rencisty głównym miejscem pracy jest zakład pracy, a emerytura lub renta jest źródłem
dochodu dla tej osoby.
Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób pracujących (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa ogólna
liczba pracujących, a cel zrealizowany w większym stopniu).

Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

-

Nazwa wskaźnika z SRWW

Pracujący na wsi i w miastach

WROT, Beata Hofman

KOD WSKAŹNIKA: P.5.1b (nr 34b)
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Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja

CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Pracujący w głównym miejscu pracy na wsi
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Pracujący według innego podziału niż PKD/Pracujący wg płci w gminach
Województwo wielkopolskie (miasto/wieś)
Liczba osób pracujących według głównego miejsca pracy na wsi.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie,
wybór lub stosunek służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
− właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie
z pomagającymi członkami ich rodzin),
− właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
− inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez
agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni
powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Dane prezentowane są według stanu w dniu 31 XII, bez przeliczenia pracujących
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania
pracującego w głównym miejscu pracy.
Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych
dla zdrowia lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia.
Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły,
że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy.
Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu
31 XII wyszacowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych zaliczono osoby pracujące w gospodarstwach
prowadzących działalność rolniczą niezależnie od powierzchni użytków rolnych oraz przeznaczenia
produkcji rolniczej (razem z produkującymi wyłącznie lub głównie na własne potrzeby).
Podziału pracujących według województw według stanu w dniu 31 XII dokonano na podstawie
głównego miejsca pracy i rodzaju działalności.
Główne miejsce pracy oznacza daną jednostkę sprawozdawczą wskazaną przez osobę, która
pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy i deklaruje to miejsce na podstawie określonych
kryteriów. Pojęcie to stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób pracujących,
przyjmując zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby
zatrudnione w dwóch lub więcej miejscach pracy powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają
za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. Dla pracującego
emeryta lub rencisty głównym miejscem pracy jest zakład pracy, a emerytura lub renta jest źródłem
dochodu dla tej osoby.
Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób pracujących na wsi (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa
liczba pracujących, a cel zrealizowany w większym stopniu).

Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ

Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Pracujący na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Pracujący w głównym miejscu pracy w miastach
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Pracujący według innego podziału niż PKD/Pracujący wg płci w gminach

WROT, Beata Hofman

KOD WSKAŹNIKA: P.5.1c (nr 34c)

31

Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Województwo wielkopolskie (miasto/wieś)
Liczba osób pracujących według głównego miejsca pracy w miastach.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie,
wybór lub stosunek służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
− właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie
z pomagającymi członkami ich rodzin),
− właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
− inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez
agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni
powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Dane prezentowane są według stanu w dniu 31 XII, bez przeliczenia pracujących
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania
pracującego w głównym miejscu pracy.
Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych
dla zdrowia lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia.
Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły,
że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy.
Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu
31 XII wyszacowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych zaliczono osoby pracujące w gospodarstwach
prowadzących działalność rolniczą niezależnie od powierzchni użytków rolnych oraz przeznaczenia
produkcji rolniczej (razem z produkującymi wyłącznie lub głównie na własne potrzeby).
Podziału pracujących według województw według stanu w dniu 31 XII dokonano na podstawie
głównego miejsca pracy i rodzaju działalności.
Główne miejsce pracy oznacza daną jednostkę sprawozdawczą wskazaną przez osobę, która
pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy i deklaruje to miejsce na podstawie określonych
kryteriów. Pojęcie to stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób pracujących,
przyjmując zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby
zatrudnione w dwóch lub więcej miejscach pracy powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają
za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. Dla pracującego
emeryta lub rencisty głównym miejscem pracy jest zakład pracy, a emerytura lub renta jest źródłem
dochodu dla tej osoby.
Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób pracujących w miastach (im wyższa wartość wskaźnika, tym
większa liczba pracujących, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ

KOD WSKAŹNIKA: P.5.2a (nr 35a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych

Bezrobotni zarejestrowani na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Bezrobotni zarejestrowani ogółem
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu
Województwo wielkopolskie
Liczba osób pozostających bez pracy zarejestrowana w powiatowych urzędach pracy.
Od 1998 roku; dane roczne; NTS 4

32

Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie
pobiera,
na
podstawie
przepisów
o
świadczeniach
rodzinnych,
świadczenia pielęgnacyjnego;
11) nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób bezrobotnych ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa
liczba bezrobotnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.5.2b (nr 35b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Bezrobotni zarejestrowani na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Bezrobotni zarejestrowani zamieszkali na wsi
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu
Województwo wielkopolskie (miasto/wieś)
Liczba osób pozostających bez pracy zamieszkała na wsi zarejestrowana w powiatowych urzędach
pracy.
Od 1998 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
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Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego;
11) nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi (im wyższa wartość wskaźnika,
tym większa liczba bezrobotnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ

KOD WSKAŹNIKA: P.5.2c (nr 35c)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Bezrobotni zarejestrowani na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Bezrobotni zarejestrowani zamieszkali w mieście
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu
Województwo wielkopolskie (miasto/wieś)
Liczba osób pozostających bez pracy zamieszkała w mieście zarejestrowana w powiatowych urzędach
pracy.
Od 1998 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie
pobiera,
na
podstawie
przepisów
o
świadczeniach
rodzinnych,
świadczenia pielęgnacyjnego;
11) nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób bezrobotnych zamieszkałych w mieście (im wyższa wartość
wskaźnika, tym większa liczba bezrobotnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ
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KOD WSKAŹNIKA: P.5.3a (nr 36a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
podmiot
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/ Podmioty gospodarki
narodowej – wskaźniki/Podmioty - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10
tys. mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w
przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba podmiotów,
a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.5.3b (nr 36b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności na wsi
podmiot
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej – wskaźniki/Podmioty - wskaźniki
Województwo wielkopolskie (miasto/wieś)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej na wsi wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10
tys. mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.

35

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej na wsi wpisanych do rejestru REGON
w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba
podmiotów, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ

KOD WSKAŹNIKA: P.5.3c (nr 36c)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców na wsi i w miastach
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w miastach
podmiot
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej – wskaźniki/Podmioty - wskaźniki
Województwo wielkopolskie (miasto/wieś)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w miastach wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu
na 10 tys. mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w
miastach w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba
podmiotów, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ

KOD WSKAŹNIKA: P.5.4a (nr 37a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Podmioty gospodarki narodowej na wsi i w miastach prowadzące działalność przemysłową, budowlaną
i usługową w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przemysłową, budowlaną i usługową w
ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON/Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007
Województwo wielkopolskie
Liczba podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność przemysłową, budowlaną i
usługową w stosunku do ogólnej liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON.
Od 2009 roku; dane roczne; Miejscowości
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
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obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Dane grupowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na
podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej –
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007,
wprowadzonej z dniem 1 I 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr
251, poz. 1885). Kwalifikacja do poszczególnych sekcji dokonywana jest poprzez zaliczenie
poszczególnej jednostki (przedsiębiorstwa) na podstawie numerów identyfikacyjnych nadawanych w
systemie REGON.

=
Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

+

100%

gdzie:
Lp – udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność przemysłową, budowlaną i
usługową w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON
Pp – liczba podmiotów prowadzących działalność przemysłową i budowlaną
Pu – liczba podmiotów prowadzących działalność usługową (pozostała działalność)
Po – liczba podmiotów ogółem
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność
przemysłową, budowlaną i usługową w stosunku do ogólnej liczby podmiotów (im wyższa wartość
wskaźnika, tym większa liczba podmiotów z sektorów najbardziej rozwojowych, a cel zrealizowany w
większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.5.4b (nr 37b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Podmioty gospodarki narodowej na wsi i w miastach prowadzące działalność przemysłową, budowlaną
i usługową w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przemysłową, budowlaną i usługową w
ogólnej liczbie podmiotów na wsi wpisanych do rejestru REGON
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON/Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007
Województwo wielkopolskie (miasto/wieś)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność przemysłową, budowlaną i
usługową w stosunku do ogólnej liczby podmiotów na wsi wpisanych do rejestru REGON.
Od 2009 roku; dane roczne; Miejscowości
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
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Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Dane grupowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na
podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej –
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007,
wprowadzonej z dniem 1 I 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr
251, poz. 1885). Kwalifikacja do poszczególnych sekcji dokonywana jest poprzez zaliczenie
poszczególnej jednostki (przedsiębiorstwa) na podstawie numerów identyfikacyjnych nadawanych w
systemie REGON.

=
Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

+

100%

gdzie:
Lp – udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność przemysłową, budowlaną i
usługową w liczbie podmiotów na wsi wpisanych do rejestru REGON
Pp – liczba podmiotów prowadzących działalność przemysłową i budowlaną na wsi
Pu – liczba podmiotów prowadzących działalność usługową (pozostała działalność) na wsi
Po – liczba podmiotów na wsi ogółem
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność
przemysłową, budowlaną i usługową w stosunku do ogólnej liczby podmiotów na wsi (im wyższa
wartość wskaźnika, tym większa liczba podmiotów z sektorów najbardziej rozwojowych, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Krzysztof Borkowicz
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ

KOD WSKAŹNIKA: P.5.4c (nr 37c)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Podmioty gospodarki narodowej na wsi i w miastach prowadzące działalność przemysłową, budowlaną
i usługową w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przemysłową, budowlaną i usługową w
ogólnej liczbie podmiotów w miastach wpisanych do rejestru REGON
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON/Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007
Województwo wielkopolskie
Liczba podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność przemysłową, budowlaną i
usługową w stosunku do ogólnej liczby podmiotów w miastach wpisanych do rejestru REGON.
Od 2009 roku; dane roczne; Miejscowości
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Dane grupowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na
podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej –
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007,
wprowadzonej z dniem 1 I 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr
251, poz. 1885). Kwalifikacja do poszczególnych sekcji dokonywana jest poprzez zaliczenie
poszczególnej jednostki (przedsiębiorstwa) na podstawie numerów identyfikacyjnych nadawanych w
systemie REGON.

=

+

100%

gdzie:
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Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Lp – udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność przemysłową, budowlaną i
usługową w ogólnej liczbie podmiotów w miastach wpisanych do rejestru REGON
Pp – liczba podmiotów prowadzących działalność przemysłową i budowlaną w miastach
Pu – liczba podmiotów prowadzących działalność usługową (pozostała działalność) w miastach
Po – liczba podmiotów w miastach ogółem
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność
przemysłową, budowlaną i usługową w stosunku do ogólnej liczby podmiotów w miastach (im wyższa
wartość wskaźnika, tym większa liczba podmiotów z sektorów najbardziej rozwojowych, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: MIASTO/WIEŚ

KOD WSKAŹNIKA: P.5.5a-P.5.5ai (nr 38a-38ai)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych

Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Wskaźnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według gmin lub powiatów (opracowany
wskaźnik syntetyczny na potrzeby monitorowania strategii)
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Wskaźnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według powiatów (opracowany wskaźnik
syntetyczny na potrzeby monitorowania strategii)
Bank Danych Lokalnych GUS
Wskaźniki statystyczne składające się na ostateczny miernik syntetyczny (rozumiany jako
przedmiotowy wskaźnik monitorowania SRWW) dotyczą kategorii: Podmioty gospodarcze i
przekształcenia własnościowe i strukturalne; Przemysł i budownictwo; Inwestycje i środki trwałe;
Finanse publiczne; Ludność; Podział terytorialny; Rynek pracy; Wynagrodzenia i świadczenia
społeczne; Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; Ochrona
zdrowia i opieka społeczna; Wychowanie przedszkolne; Transport i łączność; Organizacja państwa i
wymiar sprawiedliwości; Kultura i sztuka; Przemysł i budownictwo; Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo;
Stan i ochrona środowiska
Powiaty województwa wielkopolskiego
Miernik syntetyczny informujący o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego wielkopolskich
powiatów, będący efektem szczegółowych obliczeń opartych na zestawieniu 29 wskaźników
statystycznych (zmiennych).
Minimum od 2012 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok (z pewnymi wyjątkami, tj. n-2 lata dla wskaźnika A3. Nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca), gdzie n=bieżący rok monitorowania
Punkt wyjścia do wyliczenia miernika syntetycznego stanowi wyznaczenie listy wskaźników
statystycznych opisujących rozwój społeczno-gospodarczy, dostępnych na poziomie powiatów, a
następnie ich pogrupowanie i przyporządkowanie do specjalnie dla tego celu zidentyfikowanych
dziedzin charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane zmienne świadczą
o poziomie i potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego na odpowiednim poziomie NTS oraz
cechują się jednoznaczną interpretacją i aktualnością. Dziedziny natomiast określają poszczególne
elementy, czy też płaszczyzny rozwoju społeczno-gospodarczego, dopełniając się nawzajem i
uzupełniając, zaś razem wskazując na łączny potencjał każdego z powiatów.
Podstawowe założenie dotyczące wybranych wskaźników opiera się na wyznaczeniu miernika
syntetycznego tylko z wykorzystaniem tych wskaźników statystycznych, które nie zawierają
powtarzających się informacji, a więc cechujących się relatywnie niskim stopniem skorelowania w
ramach danej dziedziny. Za maksymalny dopuszczalny poziom współczynnika korelacji przyjęto
wartość r = 75%. Na podobnej zasadzie założono, iż przyjęte wskaźniki statystyczne nie powinny
cechować się zbyt niskim współczynnikiem zmienności. Przyjmuje się, że granica w tej sytuacji
powinna wynosić 7,5%. W obu przypadkach za moment, w którym spełnione musiały zostać
określone warunki, przyjęto 2014 rok.
Lista dziedzin oraz przypisanych do nich 29 zmiennych, spełniających powyższe założenia, przyjętych
do wyznaczenia miernika syntetycznego, prezentuje się następująco (w nawiasie kwadratowym
dokonano podziału zmiennych na stymulanty i destymulanty):
A.
GOSPODARKA:
A1. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 000
mieszkańców [S]
A2. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem na 1 mieszkańca (podmioty o liczbie
pracujących >9) [S]
A3. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca [S]
A4. Łączne dochody budżetów gmin, miast na prawach powiatu i powiatów na 1
mieszkańca [S]
B.
DEMOGRAFIA:
B1. Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) [S]
B2. Urodzenia żywe na 1 000 ludności [S]
B3. Zgony na 1 000 ludności [D]
B4. Saldo migracji na pobyt stały gminne na 1 000 ludności [S]
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C.

RYNEK PRACY:
C1. Stopa bezrobocia rejestrowanego [D]
C2. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie
bezrobotnych ogółem [D]
C3. Pracujący na 1 000 ludności (pracujący według innego podziału niż PKD) [S]
C4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [S]
D.
EDUKACJA:
D1. Uczniowie szkół ogólnokształcących na 10 000 mieszkańców (w liceach
ogólnokształcących dla młodzieży bez specjalnych) [S]
D2. Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących [S]
D3. Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych
[S]
D4. Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka obcego [S]
E.
JAKOŚĆ ŻYCIA
E1. Przychodnie na 10 000 ludności [S]
E2. Ludność na ogólnodostępną aptekę [D]
E3. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [S]
E4. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 dzieci w wieku 3-5 lat
[S]
E5. Samochody osobowe na 1 000 ludności [S]
E6. Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców [D]
E7. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem [S]
E8. Liczba osób przypadająca na 1 placówkę biblioteczną [D]
F.
JAKOŚĆ PRZESTRZENI
F1. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 [S]
F2. Mieszkania nowe oddane do użytkowania na 1 000 mieszkańców [S]
F3. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [S]
F4. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności [S]
Wyliczenia miernika syntetycznego (przedmiotowego wskaźnika monitorowania SRWW) dokonuje
się w trzech krokach:
1) Przeprowadzenie normalizacji wszystkich zmiennych poprzez standaryzację ich wartości z
uwzględnieniem podziału na stymulanty i destymulanty. Pozwala to na doprowadzenie
wartości zmiennych do postaci porównywalności (o jednakowych jednostkach miary),
umożliwiającej dokonywanie dalszych operacji matematycznych. Standaryzacji dokonuje się
zgodnie z następującymi wzorami:
STYMULANTY
DESTYMULANTY
− ̅

=

2)
Sposób wyliczenia wskaźnika

=

̅ −

= 1, 2, … ,

gdzie:
– zestandaryzowana wartość xij,
– wartość j-tej zmiennej przed transformacją,
̅ – średnia dla j-tej zmiennej,
– odchylenie standardowe dla j-tej zmiennej.
Stworzenie cząstkowych mierników syntetycznych na bazie zestandaryzowanych zmiennych –
po jednym dla każdej z analizowanych dziedzin/obszarów rozwoju dla każdego powiatu.
Wyznaczenia wszystkich sześciu cząstkowych mierników syntetycznych dokonuje się metodą
porządkowania liniowego Juliana Perkala, grupującą obiekty wielowymiarowe według
syntetycznego kryterium, które jest funkcją znormalizowanych zmiennych diagnostycznych.
Mierniki wylicza się według poniższego wzoru:
=

Interpretacja

= 1, 2, … ,

1
!

gdzie:
" – dziedzina,
# – powiat,
– liczba uwzględnionych cech,
– cząstkowy miernik syntetyczny.
3) Wyznaczenie na podstawie mierników cząstkowych jednego globalnego miernika
syntetycznego, będącego przedmiotowym wskaźnikiem prezentującym poziom rozwoju
społeczno-gospodarczego każdego z powiatów. Jego wartość, obliczona według przyjętej
metodyki – jako średnia arytmetyczna wszystkich cząstkowych mierników syntetycznych,
świadczy o faktycznym, kompleksowym potencjale każdej z analizowanych jednostek. Oznacza
to, iż każdemu z wykorzystanych w obliczeniach cząstkowych mierników syntetycznych (dla
każdej z 6 dziedzin) przyporządkowuje się identyczne wagi.
Miernik syntetyczny informuje o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych
powiatów Wielkopolski (im wyższa wartość miernika, tym wyższy poziom rozwoju powiatu, a cel
zrealizowany w większym stopniu). Zestawienie wartości mierników dla wszystkich powiatów
Wielkopolski pozwala na stworzenie rankingu jednostek od tych najlepiej rozwiniętych, cechujących
się największą atrakcyjnością, do najsłabiej rozwiniętych – najmniej atrakcyjnych pod względem
dostępnych w nich potencjałów.
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Odpowiedzialny za
wartości wskaźnika

pozyskanie

Dodatkowy komentarz

WROT, Krzysztof Borkowicz
Przy wyznaczaniu wartości globalnego miernika syntetycznego dla 2014 roku wykorzystano wartość
wskaźnika statystycznego „A3. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca” dla
2013 roku (ze względu na brak aktualniejszych danych).

KOD WSKAŹNIKA: P.5.6a-P.5.6ai (nr 39a-39ai)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych

Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Wskaźnik dostępności do podstawowych usług publicznych według gmin lub powiatów (opracowany
wskaźnik syntetyczny na potrzeby monitorowania strategii)
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Wskaźnik dostępności do podstawowych usług publicznych według powiatów (opracowany wskaźnik
syntetyczny na potrzeby monitorowania strategii)
Bank Danych Lokalnych GUS
Wskaźniki statystyczne składające się na ostateczny miernik syntetyczny (rozumiany jako
przedmiotowy wskaźnik monitorowania SRWW) dotyczą kategorii: Szkolnictwo podstawowe,
gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; Wychowanie przedszkolne; Ochrona zdrowia i
opieka społeczna; Kultura i sztuka; Kultura fizyczna, sport i rekreacja; Transport i łączność;
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Powiaty województwa wielkopolskiego
Miernik syntetyczny informujący o poziomie dostępności do podstawowych usług publicznych
wielkopolskich powiatów, będący efektem szczegółowych obliczeń opartych na zestawieniu 19
wskaźników statystycznych (zmiennych).
Minimum od 2012 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Punkt wyjścia do wyliczenia miernika syntetycznego stanowi wyznaczenie listy wskaźników
statystycznych opisujących dostępność do podstawowych usług publicznych, dostępnych na
poziomie powiatów, a następnie ich pogrupowanie i przyporządkowanie do specjalnie dla tego celu
zidentyfikowanych dziedzin charakteryzujących dostępność w różnych aspektach. Wybrane zmienne
świadczą o poziomie dostępności do podstawowych usług publicznych na odpowiednim poziomie
NTS oraz cechują się jednoznaczną interpretacją i aktualnością. Dziedziny natomiast określają
poszczególne elementy, czy też płaszczyzny dostępności do podstawowych usług publicznych,
dopełniając się nawzajem i uzupełniając, zaś razem wskazując na szeroko rozumianą dostępność
każdego z powiatów.
Podstawowe założenie dotyczące wybranych wskaźników opiera się na wyznaczeniu miernika
syntetycznego tylko z wykorzystaniem tych wskaźników statystycznych, które nie zawierają
powtarzających się informacji, a więc cechujących się relatywnie niskim stopniem skorelowania w
ramach danej dziedziny. Za maksymalny dopuszczalny poziom współczynnika korelacji przyjęto
wartość r = 80%. Na podobnej zasadzie założono, iż przyjęte wskaźniki statystyczne nie powinny
cechować się zbyt niskim współczynnikiem zmienności. Przyjęto, że granica w tej sytuacji powinna
wynosić 7,5%. W obu przypadkach za moment, w którym spełnione musiały zostać określone
warunki, przyjęto 2014 rok.
Lista dziedzin oraz przypisanych do nich 19 zmiennych, spełniających powyższe założenia, przyjętych
do wyznaczenia miernika syntetycznego, prezentuje się następująco (w nawiasie kwadratowym
dokonano podziału zmiennych na stymulanty i destymulanty):
A.
EDUKACJA:
A1. Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka obcego [S]
A2. Liczba szkół ogólnokształcących na 100 km2 [S]
A3. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania
przedszkolnego [D]
B.
OCHRONA ZDROWIA:
B1. Przychodnie na 10 000 ludności [S]
B2. Ludność na ogólnodostępną aptekę [D]
B3. Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 000 ludności [S]
C.
OPIEKA SPOŁECZNA:
C1. Placówki stacjonarnej pomocy społecznej na 100 km2 [S]
C2. Miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 1 000 ludności [S]
C3. Miejsca w placówkach socjalizacyjnych opieki nad dziećmi i młodzieżą na 1 000
ludności [S]
C4. Liczba dzieci objętych opieką w żłobkach i oddziałach żłobkowych na 1 000 dzieci
w wieku 0-3 lat [S]
D.
KULTURA I REKREACJA:
D1. Ludność przypadająca na 1 placówkę biblioteczną [D]
D2. Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych [D]
D3. Liczba muzeów na 100 000 ludności [S]
D4. Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice na 100 000 ludności [S]
D5. Liczba imprez artystyczno-rozrywkowych na 10 000 ludności (organizowane
imprezy masowe) [S]
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D6. Liczba klubów sportowych na 10 000 ludności [S]
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
E1. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 [S]
E2. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej [S]
E3. Odsetek korzystających z sieci gazowej [S]
Wyliczenia miernika syntetycznego (przedmiotowego wskaźnika monitorowania SRWW) dokonuje
się w trzech krokach:
1) Przeprowadzenie normalizacji wszystkich zmiennych poprzez standaryzację ich wartości z
uwzględnieniem podziału na stymulanty i destymulanty. Pozwala to na doprowadzenie
wartości zmiennych do postaci porównywalności (o jednakowych jednostkach miary),
umożliwiającej dokonywanie dalszych operacji matematycznych. Standaryzacji dokonuje się
zgodnie z następującymi wzorami:
STYMULANTY
DESTYMULANTY
E.

− ̅

=

2)
Sposób wyliczenia wskaźnika

Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

=

̅ −

= 1, 2, … ,

gdzie:
– zestandaryzowana wartość xij,
– wartość j-tej zmiennej przed transformacją,
̅ – średnia dla j-tej zmiennej,
– odchylenie standardowe dla j-tej zmiennej.
Stworzenie cząstkowych mierników syntetycznych na bazie zestandaryzowanych zmiennych –
po jednym dla każdej z analizowanych dziedzin/obszarów dostępności dla każdego powiatu.
Wyznaczenia wszystkich pięciu cząstkowych mierników syntetycznych dokonuje się metodą
porządkowania liniowego Juliana Perkala, grupującą obiekty wielowymiarowe według
syntetycznego kryterium, które jest funkcją znormalizowanych zmiennych diagnostycznych.
Mierniki wylicza się według poniższego wzoru:
=

Interpretacja

= 1, 2, … ,

1
!

gdzie:
" – dziedzina,
# – powiat,
– liczba uwzględnionych cech,
– cząstkowy miernik syntetyczny.
3) Wyznaczenie na podstawie mierników cząstkowych jednego globalnego miernika
syntetycznego, będącego przedmiotowym wskaźnikiem prezentującym stopień dostępności do
podstawowych usług publicznych każdego z powiatów. Jego wartość, obliczona według
przyjętej metodyki – jako średnia arytmetyczna wszystkich cząstkowych mierników
syntetycznych, świadczy o faktycznej, kompleksowej dostępności każdej z analizowanych
jednostek. Oznacza to, iż każdemu z wykorzystanych w obliczeniach cząstkowych mierników
syntetycznych (dla każdej z 5 dziedzin) przyporządkowuje się identyczne wagi.
Miernik syntetyczny informuje o dostępności do podstawowych usług publicznych poszczególnych
powiatów Wielkopolski (im wyższa wartość miernika, tym wyższy poziom dostępności powiatu, a cel
zrealizowany w większym stopniu). Zestawienie wartości mierników dla wszystkich powiatów
Wielkopolski pozwala na stworzenie rankingu jednostek od tych z największą dostępnością do
podstawowych usług publicznych, cechujących się najlepszą sytuacją, do tych z dostępnością
najsłabszą – o sytuacji najtrudniejszej.
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.5.7a (nr 40a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Odsetek osób pracujących poza rolnictwem według gmin
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Odsetek osób pracujących poza sektorem rolniczym
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Pracujący wg sektorów
ekonomicznych i płci
Województwo wielkopolskie
Udział pracujących poza sektorem rolniczym – tj. w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – w
liczbie pracujących ogółem.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane opracowano na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności (BAEL). Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej,
które w okresie badanego tygodnia:
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1.

2.

wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym)
gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem,
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej
działalności gospodarczej poza rolnictwem,
miały pracę, ale jej nie wykonywały:
1. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,
2. z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
− do 3 miesięcy,
− powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie
otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia (nie dotyczy NSP 2002 i
NSP 2011).

Do pracujących - zgodnie z międzynarodowymi standardami - zaliczani są również uczniowie, z
którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do
określonej pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie.
W NSP 2011 - Pomagający członkowie rodzin, którzy nie wykonywali pracy w badanym tygodniu z
powodu choroby, sytuacji rodzinnej, bądź innych przyczyn (np. trudnych warunków
atmosferycznych), nie są zaliczani do osób pracujących.
Dane (przeciętne w roku) opracowano na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badaniem
objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych w wieku 15 lat i więcej
(według faktycznego miejsca zamieszkania).
Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku
BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości
z zakresu zatrudnienia, m. in.:
a) pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych,
b) pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. Prezentowane dane dotyczące
rodzaju działalności głównego miejsca pracy (sektorów ekonomicznych) zostały
opracowane w oparciu o następujące obowiązujące klasyfikacje:
1. Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) - kwartał [luty] 1995 - IV kwartał
1999 r.
2. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - od I kwartału 2000 r. (wielokrotnie
modyfikowanej), ważniejsze modyfikacje: - PKD 2004 (obowiązuje od I kwartału 2005
r.), - PKD 2007 (obowiązuje od I kwartału 2008 r.); dane nie obejmują nieustalonego
rodzaju działalności.
Sektory ekonomiczne:
sektor rolniczy
Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; Sekcja B - Rybactwo
sektor
Sekcja C - Górnictwo; Sekcja D - Działalność produkcyjna; Sekcja E przemysłowy
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; Sekcja F - Budownictwo
sektor
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych,
usługowy
motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego; Sekcja
H - Hotele i restauracje; Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i
łączność; Sekcja J - Pośrednictwo finansowe; Sekcja K - Obsługa nieruchomości,
wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów; Sekcja L Administracja publiczna i obrona narodowa; gwarantowana prawnie opieka
socjalna; Sekcja M - Edukacja; Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc socjalna;
Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna, pozostała;
Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Sekcja Q Organizacje i zespoły międzynarodowe;
Główne miejsce pracy oznacza daną jednostkę sprawozdawczą wskazaną przez osobę, która pracuje
w więcej niż jednym zakładzie pracy i deklaruje to miejsce na podstawie określonych kryteriów.
Pojęcie to stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób pracujących, przyjmując zasadę
jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w
dwóch lub więcej miejscach pracy powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne,
przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. Dla pracującego emeryta lub
rencisty głównym miejscem pracy jest zakład pracy, a emerytura lub renta jest źródłem dochodu dla
tej osoby.
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gdzie:
Up – udział pracujących poza sektorem rolniczym w liczbie pracujących ogółem
Po – liczba pracujących ogółem
PA – liczba pracujących w sektorze rolniczym
Wskaźnik informuje o udziale pracujących poza sektorem rolniczym w stosunku do ogółu pracujących
(im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział pracujących poza rolnictwem, a cel zrealizowany
w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-
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KOD WSKAŹNIKA: U.5.7b (nr 40b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Odsetek osób pracujących poza rolnictwem według gmin
CEL GENERALNY: Zwiększenie spójności województwa
Odsetek osób pracujących poza sekcją A (wg faktycznego miejsca pracy)
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007/Pracujący (faktyczne
miejsce pracy) wg grup sekcji i płci
Województwo wielkopolskie
Udział pracujących poza sekcją A Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) – tj. w rolnictwie,
leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – w liczbie pracujących ogółem (wg faktycznego miejsca pracy).
Od 2009 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie,
wybór lub stosunek służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
− właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie
z pomagającymi członkami ich rodzin),
− właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
− inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez
agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni
powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Dane prezentowane są według stanu w dniu 31 XII, bez przeliczenia pracujących
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania
pracującego w głównym miejscu pracy.
Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych
dla zdrowia lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia.
Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły,
że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy.
Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu
31 XII wyszacowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych zaliczono osoby pracujące w gospodarstwach
prowadzących działalność rolniczą niezależnie od powierzchni użytków rolnych oraz przeznaczenia
produkcji rolniczej (razem z produkującymi wyłącznie lub głównie na własne potrzeby).
Podziału pracujących według województw według stanu w dniu 31 XII dokonano na podstawie
faktycznego (stałego) miejsca pracy i faktycznie prowadzonej działalności.
Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
Dane grupowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na
podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej –
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007,
wprowadzonej z dniem 1 I 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr
251, poz. 1885). Kwalifikacja pracujących do poszczególnych sekcji dokonywana jest poprzez
zaliczenie poszczególnej jednostki (przedsiębiorstwa) na podstawie numerów identyfikacyjnych
nadawanych w systemie REGON.
Sekcja A PKD 2007 to sekcja „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.
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gdzie:
Up – udział pracujących poza sekcją A PKD 2007 w liczbie pracujących ogółem
Po – liczba pracujących ogółem (wg faktycznego miejsca pracy)
PA – liczba pracujących w sekcji A PKD 2007
Wskaźnik informuje o udziale pracujących poza sekcją A w stosunku do ogółu pracujących (im wyższa
wartość wskaźnika, tym większy udział pracujących poza rolnictwem, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
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WROT, Beata Hofman
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 6.
KOD WSKAŹNIKA: P.6.1 (nr 41)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
liczba
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej – wskaźniki/Podmioty - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tysięcy
mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w
przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej podmiotów, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.6.2a (nr 42a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Udział podmiotów gospodarczych ponoszących nakłady na działalność B+R
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Udział nakładów ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Nauka i technika/Działalność badawczo-rozwojowa/Nakłady wewnętrzne na B+R
Województwo wielkopolskie
Stosunek sumy nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczą i rozwojową przez
jednostki prowadzące tę działalność w kraju, należące do sektora przedsiębiorstw (BERD), niezależnie
od źródeł pochodzenia środków do sumy nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność
badawczą i rozwojową przez wszystkie jednostki w kraju prowadzące tę działalność, wyrażony w %.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to systematyczna praca twórcza prowadzona w celu
zwiększenia zasobów wiedzy (np. o człowieku, kulturze i społeczeństwie) oraz znalezienia nowych
zastosowań dla tej wiedzy. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje: badania naukowe (badania
podstawowe - prace teoretyczne i eksperymentalne nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie
konkretnych zastosowań praktycznych, badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu
zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne, badania przemysłowe - prace
badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub istotnie
ulepszonych wyrobów, procesów i usług) oraz prace rozwojowe (polegające na zastosowaniu
istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów,
procesów czy usług). Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element
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nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej. Badanie działalności B+R prowadzone
jest w oparciu o międzynarodową metodologię (Podręcznik Frascati).
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace
B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków, czyli
łącznie ze środkami uzyskanymi z zagranicy (eksport prac B+R). Obejmują zarówno nakłady bieżące,
jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują
amortyzacji środków trwałych.
Nakłady bieżące na działalność B+R to nakłady osobowe; koszty zużycia materiałów, przedmiotów
nietrwałych i energii; koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi
transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze,
komunalne itp.; koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w
szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i
ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące
ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych i podatku VAT.
Nakłady inwestycyjne na działalność B+R obejmują nakłady na nowe środki trwałe związane z
działalnością B+R; zakup (przejęcie) używanych środków trwałych oraz na pierwsze wyposażenie
inwestycji (nie zaliczane do środków trwałych, a nabyte ze środków inwestycyjnych), np. budynki i
lokale, maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu, w tym zakup aparatury naukowobadawczej.
Sektor przedsiębiorstw (BES) to jeden z 4 sektorów wykonawczych wg Podręcznika Frascati, który
obejmuje: wszystkie firmy, organizacje i instytucje, których głównym przedmiotem działalności jest
wytwarzanie towarów i usług (z wyjątkiem szkolnictwa wyższego) w celu ich sprzedaży na rynku po
cenach mających znaczenie ekonomiczne oraz jednostki kooperujące z sektorem przedsiębiorstw
(wywodzące się z sektora rządowego oraz sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych), które
wykazały wysoki odsetek środków na prace B+R pozyskanych w wyniku współpracy z
przedsiębiorstwami.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale nakładów ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw w nakładach na
działalność B+R ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział nakładów przedsiębiorstw
na B+R, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: U.6.2b (42b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Udział podmiotów gospodarczych ponoszących nakłady na działalność B+R
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Jednostki aktywne badawczo wg sektorów wykonawczych ogółem na 100 tys. podmiotów gospodarki
narodowej
liczba
Bank Danych Lokalnych GUS
Nauka i technika/Działalność badawczo-rozwojowa/Jednostki aktywne badawczo wg sektorów
wykonawczych
Województwo wielkopolskie
Liczba podmiotów związanych ze sferą B+R w przeliczeniu na 100 tys. podmiotów gospodarki
narodowej.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Liczbą podmiotów aktywnych badawczo jest liczbą podmiotów sfery B+R bez względu na to, czy
czynności badawcze podjęte zostały w instytucji, czy poza nią, ale na jej zlecenie.
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to systematyczna praca twórcza prowadzona w celu
zwiększenia zasobów wiedzy (np. o człowieku, kulturze i społeczeństwie) oraz znalezienia nowych
zastosowań dla tej wiedzy. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje: badania naukowe (badania
podstawowe - prace teoretyczne i eksperymentalne nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie
konkretnych zastosowań praktycznych, badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu
zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne, badania przemysłowe - prace
badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub istotnie
ulepszonych wyrobów, procesów i usług) oraz prace rozwojowe (polegające na zastosowaniu
istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów,
procesów czy usług). Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element
nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej. Badanie działalności B+R prowadzone
jest w oparciu o międzynarodową metodologię (Podręcznik Frascati).
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
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REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie jednostek aktywnych badawczo na 100 tys. podmiotów ogółem (im
wyższa wartość wskaźnika, tym więcej podmiotów związanych ze sferą B+R, a cel zrealizowany w
większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.6.3 (nr 43)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Nakłady finansowe na działalność badawczo-rozwojową na 1 mieszkańca
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca
zł
Bank Danych Lokalnych GUS
Nauka i technika/Działalność badawczo-rozwojowa/Nakłady wewnętrzne na B+R
Województwo wielkopolskie
Suma nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczą i rozwojową przez wszystkie
jednostki w kraju prowadzące tę działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia środków, w
przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to systematyczna praca twórcza prowadzona w celu
zwiększenia zasobów wiedzy (np. o człowieku, kulturze i społeczeństwie) oraz znalezienia nowych
zastosowań dla tej wiedzy. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje: badania naukowe (badania
podstawowe - prace teoretyczne i eksperymentalne nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie
konkretnych zastosowań praktycznych, badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu
zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne, badania przemysłowe - prace
badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub istotnie
ulepszonych wyrobów, procesów i usług) oraz prace rozwojowe (polegające na zastosowaniu
istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów,
procesów czy usług). Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element
nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej. Badanie działalności B+R prowadzone
jest w oparciu o międzynarodową metodologię (Podręcznik Frascati).
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace
B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków, czyli
łącznie ze środkami uzyskanymi z zagranicy (eksport prac B+R). Obejmują zarówno nakłady bieżące,
jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują
amortyzacji środków trwałych.
Nakłady bieżące na działalność B+R to nakłady osobowe; koszty zużycia materiałów, przedmiotów
nietrwałych i energii; koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi
transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze,
komunalne itp.; koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w
szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i
ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące
ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych i podatku VAT.
Nakłady inwestycyjne na działalność B+R obejmują nakłady na nowe środki trwałe związane z
działalnością B+R; zakup (przejęcie) używanych środków trwałych oraz na pierwsze wyposażenie
inwestycji (nie zaliczane do środków trwałych, a nabyte ze środków inwestycyjnych), np. budynki i
lokale, maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu, w tym zakup aparatury naukowobadawczej.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości poniesionych na działalność badawczą i rozwojową w przeliczeniu na
1 mieszkańca (im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe nakłady, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-
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KOD WSKAŹNIKA: P.6.4 (nr 44)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Zgłoszone patenty i wzory użytkowe
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe
liczba patentów/wzorów użytkowych
Bank Danych Lokalnych GUS
Liczba zgłoszonych wynalazków - Nauka i technika/Ochrona własności przemysłowej w
Polsce/Wynalazki krajowe
Liczba zgłoszonych wzorów użytkowych - Nauka i technika/Ochrona własności przemysłowej w
Polsce/Wzory użytkowe krajowe
Województwo wielkopolskie
Liczba wynalazków zgłoszonych przez podmioty krajowe (rezydentów) w danym roku w danym
województwie według siedziby pierwszego (głównego) wnioskodawcy do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej.
Liczba wzorów użytkowych zgłoszonych przez podmioty krajowe (rezydentów) w danym roku w
danym województwie według siedziby pierwszego (głównego) wnioskodawcy do Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 2009 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty
racjonalizatorskie określane są ogólnym mianem projektów wynalazczych.
Wynalazek podlegający opatentowaniu - rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe,
posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.
Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie
się wszystko, co przed datą, od której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało
ujawnione, udostępnione do powszechnej wiadomości.
Z kolei wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla
znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Badanie poziomu wynalazczego odnosi się tylko do
tych zgłoszeń, które są nowe.
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku
może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w
jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
W celu ochrony wynalazku przyznawane jest prawo wyłączne, jakim jest patent.
Patentów nie udziela się na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami.
Za wynalazki nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,
wyrobów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności
umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być
wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programów do maszyn
cyfrowych oraz przedstawienia informacji.
Wynalazki zgłoszone przez podmioty krajowe (rezydentów) zgłasza się do ochrony w Urzędzie
Patentowym RP. Wynalazek będący przedmiotem prawa do patentu polskiego podmiotu
gospodarczego bądź obywatela polskiego, mającego stałe miejsce zamieszkania w Polsce może być
zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym RP.
Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu,
budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne,
jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub
korzystaniu z wyrobów. Wzorem użytkowym nie mogą być np.: sposoby, układy elektryczne,
hydrauliczne, pneumatyczne, algorytmy, maści, roztwory itp.
W celu ochrony wzoru użytkowego przyznawane jest prawo wyłączne, jakim jest prawo ochronne
wzoru użytkowego.
Praw ochronnych nie udziela się na wzory użytkowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z
porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Za wzory użytkowe nie uważa się w szczególności:
odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wyrobów o charakterze jedynie estetycznym,
planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytworów,
których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i
uznanych zasad nauki, programów do maszyn cyfrowych oraz przedstawienia informacji.
Wzory użytkowe zgłoszone przez podmioty krajowe (rezydentów) zgłasza się do ochrony w Urzędzie
Patentowym RP. Aplikacje krajowe analizowane są ze względu na rodzaj i położenie geograficzne
instytucji lub osoby fizycznej rejestrowanej jako pierwszy zgłaszający. Zazwyczaj jest on głównym
wnioskodawcą.
Aplikacje krajowe składane w Urzędzie Patentowym RP analizowane są ze względu na rodzaj i
położenie geograficzne instytucji lub osoby fizycznej rejestrowanej jako pierwszy zgłaszający.
Zazwyczaj jest on głównym wnioskodawcą.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej istnieje od 1918 r., jest centralnym organem administracji
rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony
własności przemysłowej.
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Całokształt zagadnień z zakresu ochrony własności przemysłowej reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117) z późniejszymi zmianami.
&

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

=

+

'

gdzie:
Lwu – suma zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP
Lw – liczba zgłoszonych wynalazków
Lu – liczba zgłoszonych wzorów użytkowych
Wskaźnik informuje o sumie zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego
RP (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba zgłoszeń, cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.6.5 (nr 45)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Odsetek podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Odsetek podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty ogółem - Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/ Podmioty
gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON/Podmioty wg klas wielkości
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego - Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe
i strukturalne/Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego/Podmioty wg klas wielkości
Województwo wielkopolskie
Udział liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON, w których część kapitału zakładowego
(założycielskiego) wniósł wspólnik niebędący obywatelem polskim ani polską osobą prawną, w
ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów.
Podmioty ogółem - Od 2002 roku; dane roczne; Miejscowości
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego - Od 2003 roku; dane roczne; NTS 2
n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Kapitał zagraniczny to kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa, w postaci środków finansowych
(gotówka, akcje, obligacje), rzeczowych aktywów trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu,
nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje itp.) przez podmiot
zagraniczny.
Podmiotem zagranicznym może być: osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba
prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną z siedzibą za granicą.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.

$( =
Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za
wartości wskaźnika

pozyskanie

)

100%

gdzie:
Uz – udział podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w ogólnej liczbie podmiotów
Lz – liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Lo – liczba podmiotów ogółem
Wskaźnik informuje o udziale podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w ogólnej liczbie
podmiotów (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział kapitału zagranicznego w
finansowaniu podmiotów gospodarczych, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz

Dodatkowy komentarz

Wskaźnik dostępny w Systemie STRATEG, bez konieczności dokonywania obliczeń, pod nazwą: Udział
podmiotów gospodarki narodowej z udziałem kapitału zagranicznego w ogólnej liczbie podmiotów
wpisanych do rejestru REGON.

Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na jednego mieszkańca
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
zł

KOD WSKAŹNIKA: P.6.6 (nr 46)
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Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Bank Danych Lokalnych GUS
Inwestycje i środki trwałe/Nakłady inwestycyjne/Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
Województwo wielkopolskie
Wartość nakładów finansowych i rzeczowych wyrażona w zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Nakłady inwestycyjne to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych
środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja)
istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.
Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.
Nakłady na środki trwałe są to nakłady na:
− budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej) w tym m.
in. roboty budowlano - montażowe, dokumentacje projektowo - kosztorysowe,
− maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i
wyposażeniem),
− środki transportu,
− inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków
trwałych, inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od
kredytów
i
pożyczek
inwestycyjnych
za
okres
realizacji
inwestycji.
Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane
z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w przeliczeniu
na 1 mieszkańca (im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe nakłady, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.6.7 (nr 47)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży
ogółem
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży
ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Nauka i technika/Działalność innowacyjna/Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów
innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych
Województwo wielkopolskie
Udział wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych przedsiębiorstw
przemysłowych w wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów przedsiębiorstw
przemysłowych ogółem, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, wyrażony w %.
Wskaźnik ten stanowi ważną informację o wpływie innowacji produktowych na ogólną strukturę
sprzedaży i poziom innowacyjności przedsiębiorstwa.
Od 2006 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują kwoty należne - bez podatku od towarów i usług
- z tytułu sprzedaży produktów (wyrobów i usług), towarów i materiałów.
Nowy produkt to wyrób lub usługa, który różni się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od
produktów dotychczas wytwarzanych przez przedsiębiorstwo.
Działalność innowacyjna polega na angażowaniu się przedsiębiorstw w różnego rodzaju działania
naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, które prowadzą lub mają w
zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny,
natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna
obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z
tworzeniem konkretnej innowacji.
Innowacja produktowa jest to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie
ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod
względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania,
łatwości obsługi i innych cech funkcjonalnych. Innowacja produktowa może być wynikiem
zastosowania nowej wiedzy lub technologii bądź nowych zastosowań lub kombinacji istniejącej
wiedzy i technologii. Innowacje produktowe w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących
udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług
lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.
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Produkty, aby zostały zaliczone do innowacji, nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje
przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa.
Badanie innowacyjności jest prowadzone w oparciu o międzynarodową metodologię (Podręcznik
Oslo).
Przykładowe innowacje produktowe to: margaryna redukująca poziom cholesterolu , systemy
lokalizacji GPS, karta zbliżeniowa, wbudowana możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej w
laptopach.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych
przedsiębiorstw przemysłowych w wartości przychodów ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym
wyższe przychody, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.6.8a (nr 48a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Powierzchnia ekologicznych upraw rolnych z certyfikatem
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Powierzchnia użytków rolnych z certyfikatem w ekologicznych gospodarstwach rolnych
ha
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (za pośrednictwem Banku
Danych Lokalnych GUS)
Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo/Gospodarstwa rolne/Ekologiczne gospodarstwa rolne
Województwo wielkopolskie
Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach
ekologicznych, w hektarach.
Od 2006 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarstwo ekologiczne – gospodarstwo stosujące ekologiczne metody produkcji rolniczej, które
posiada certyfikat nadany przez jednostkę certyfikującą lub jest w trakcie przestawiania na
ekologiczne
metody
produkcji
rolniczej
pod
kontrolą
jednostki
certyfikującej.
Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym są to jednostki, które w drodze decyzji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz
wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego (Ustawa z dnia 25
czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. Nr 116, poz. 975).
Ekologiczne użytki rolne są to użytki, na których stosowane są ekologiczne metody produkcji.
Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych
obejmuje powierzchnię użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji na rolnictwo
ekologiczne.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o powierzchni ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach
ekologicznych (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa powierzchnia użytków rolnych, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: U.6.8b (nr 48b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Powierzchnia ekologicznych upraw rolnych z certyfikatem
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Powierzchnia użytków rolnych z certyfikatem i w okresie przestawiania w ekologicznych
gospodarstwach rolnych
ha
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (za pośrednictwem Banku
Danych Lokalnych GUS)
Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo/Gospodarstwa rolne/Ekologiczne gospodarstwa rolne
Województwo wielkopolskie
Suma powierzchni ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem (powierzchni po zakończonym
okresie konwersji) oraz użytków rolnych w okresie przestawiania (czyli powierzchni będącej w okresie
konwersji na rolnictwo ekologiczne), wyrażona w hektarach.
Od 2006 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarstwo ekologiczne – gospodarstwo stosujące ekologiczne metody produkcji rolniczej, które
posiada certyfikat nadany przez jednostkę certyfikującą lub jest w trakcie przestawiania na
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ekologiczne
metody
produkcji
rolniczej
pod
kontrolą
jednostki
certyfikującej.
Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym są to jednostki, które w drodze decyzji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz
wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego (Ustawa z dnia 25
czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. Nr 116, poz. 975).
Ekologiczne użytki rolne są to użytki, na których stosowane są ekologiczne metody produkcji.
Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych
obejmuje powierzchnię użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji na rolnictwo
ekologiczne.
*

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za
wartości wskaźnika

pozyskanie

Dodatkowy komentarz

=

+

+

gdzie:
Pe – suma powierzchni ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem i w okresie przestawiania
Pc – powierzchnia ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem
Pp – powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w okresie przestawiania
Wskaźnik informuje o powierzchni ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem i w okresie
przestawiania w gospodarstwach ekologicznych (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa
powierzchnia użytków rolnych, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
Wskaźnik dostępny również w Systemie STRATEG, bez konieczności dokonywania obliczeń, pod
nazwą: „Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem i w okresie przestawiania w
gospodarstwach ekologicznych”.

KOD WSKAŹNIKA: P.6.9 (nr 49)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Wartość eksportu ogółem
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Wartość eksportu w województwie wielkopolskim
mln zł
Izba celna (za pośrednictwem systemu STRATEG)
Województwo wielkopolskie
Wartość eksportu w województwie w milionach złotych.
Od 2011 roku; dane roczne; NTS 2
Nieregularna publikacja; obecnie n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Eksport obejmuje wartość towarów wywiezionych za granicę w ramach transakcji handlowych oraz
wartość usług m.in. transportowych, budowlanych, łączności, obrotu uszlachetniającego netto, usług
poligraficznych,
usług
pośrednictwa
finansowego
mierzonych
pośrednio
(FISIM).
W wartości eksportu uwzględnia się szacunki salda zakupów dokonywanych przez mieszkańców
Polski za granicą oraz zakupów dokonywanych przez cudzoziemców na terenie Polski.
Nie dotyczy, wskaźnik dostępny w Systemie STRATEG.
Wskaźnik informuje o wartości eksportu ogółem województwa (im wyższa wartość wskaźnika, tym
większy eksport, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.6.10 (nr 50)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB (ceny bieżące)
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Nauka i technika/Działalność badawczo-rozwojowa/Nakłady wewnętrzne na B+R
Województwo wielkopolskie
Suma nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczą i rozwojową przez wszystkie
jednostki w kraju prowadzące tę działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia środków, w relacji
do PKB.
Wskaźnik stanowi główny miernik z zakresu statystyki działalności badawczo-rozwojowej,
charakteryzujący konkurencyjność i poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to systematyczna praca twórcza prowadzona w celu
zwiększenia zasobów wiedzy (np. o człowieku, kulturze i społeczeństwie) oraz znalezienia nowych
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zastosowań dla tej wiedzy. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje: badania naukowe (badania
podstawowe - prace teoretyczne i eksperymentalne nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie
konkretnych zastosowań praktycznych, badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu
zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne, badania przemysłowe - prace
badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub istotnie
ulepszonych wyrobów, procesów i usług) oraz prace rozwojowe (polegające na zastosowaniu
istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów,
procesów czy usług). Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element
nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej. Badanie działalności B+R prowadzone
jest w oparciu o międzynarodową metodologię (Podręcznik Frascati).
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace
B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków, czyli
łącznie ze środkami uzyskanymi z zagranicy (eksport prac B+R). Obejmują zarówno nakłady bieżące,
jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują
amortyzacji środków trwałych.
Nakłady bieżące na działalność B+R to nakłady osobowe; koszty zużycia materiałów, przedmiotów
nietrwałych i energii; koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi
transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze,
komunalne itp.; koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w
szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i
ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące
ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych i podatku VAT.
Nakłady inwestycyjne na działalność B+R obejmują nakłady na nowe środki trwałe związane z
działalnością B+R; zakup (przejęcie) używanych środków trwałych oraz na pierwsze wyposażenie
inwestycji (nie zaliczane do środków trwałych, a nabyte ze środków inwestycyjnych).
Produkt Krajowy Brutto (PKB) obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów
gospodarki narodowej.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczą i
rozwojową w województwie w relacji do PKB (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe nakłady, a
cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.6.11 (nr 51)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca
CEL GENERALNY: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (wg PKD 2007)
zł
Bank Danych Lokalnych GUS
Przemysł i budownictwo/Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa/Produkcja sprzedana
przemysłu ogółem i na 1 mieszkańca
Województwo wielkopolskie
Wartość sprzedaży produktów (wyrobów i usług) własnej produkcji przedsiębiorstw przemysłowych,
podzielona przez liczbę mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-2 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Produkcja sprzedana przemysłu stanowi podstawowy miernik działalności przedsiębiorstw
przemysłowych, tj. jednostek gospodarczych zaliczonych wg klasyfikacji PKD 2007 do sekcji:
− Górnictwo i wydobywanie (B),
− Przetwórstwo przemysłowe (C),
− Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych (D),
− Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E).
Dotyczy ona całokształtu działalności tych podmiotów (tj. zarówno ich działalności przemysłowej, jak
nieprzemysłowej) i obejmuje:
− wartość sprzedanych wyrobów gotowych, półfabrykatów i części własnej produkcji,
− wartość robót i usług świadczonych odpłatnie (zarówno przemysłowych, jak nieprzemysłowych),
− zryczałtowaną odpłatność agenta w przypadku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne
przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej),
− wartość produktów w formie rozliczeń w naturze,
− produkty przeznaczone na powiększenie wartości własnych środków trwałych.
Produkcja sprzedana przemysłu prezentowana jest w cenach bazowych, tj. jako łączna kwota
pieniędzy otrzymana przez producentów od nabywców, pomniejszona o podatki od produktu (m.in.
podatek od towarów i usług – VAT, podatek akcyzowy) oraz ewentualne rabaty i opusty, a
powiększona o dotacje do produktu.
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Do przeliczeń produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu
na dzień 30 VI.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wartości produkcji sprzedanej przemysłu (im wyższa wartość wskaźnika, tym
większa produkcja sprzedana, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 7.
KOD WSKAŹNIKA: P.7.1 (nr 52)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Osoby dorosłe w wieku 25-64
lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu
Województwo wielkopolskie
Stosunek liczby osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających do liczby ludności w tej samej
grupie wieku (w okresie czterech tygodni przed badaniem) – wyrażony procentowo.
Od 2001 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Kształcenie osób dorosłych w wieku 25-64 lata w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (w
okresie 4 tygodni przed badaniem) przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.
Dane (przeciętne w roku) opracowano na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badaniem
objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych w wieku 15 lat i więcej
(według faktycznego miejsca zamieszkania).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o odsetku osób dorosłych uczących się i dokształcających (im wyższa wartość
wskaźnika, tym więcej uczących się, a cel zrealizowany w większym stopniu).

Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

-

Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny

Odsetek studentów na kierunkach ścisłych w ogólnej liczbie studentów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia

WROT, Beata Hofman

KOD WSKAŹNIKA: P.7.2 (nr 53)

Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Odsetek studiujących na kierunkach technicznych i przyrodniczych (bez cudzoziemców)
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Szkolnictwo wyższe/ Wskaźniki/ Odsetek studiujących na kierunkach technicznych i przyrodniczych
(bez cudzoziemców)
Województwo wielkopolskie
Stosunek liczby studentów na kierunkach technicznych i przyrodniczych (grupy kierunków „Nauka”
oraz „Technika, przemysł, budownictwo” według klasyfikacji ISCED'97) do ogólnej liczby studentów
szkół wyższych – wyrażony procentowo.
Od 2007 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Szkoły wyższe działają w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.
U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Kształcenie odbywa się w szkołach wyższych publicznych
i niepublicznych na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich
w formie studiów stacjonarnych (wcześniej dziennych) i niestacjonarnych (wcześniej obejmowały
studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne).
Na studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz na jednolite studia magisterskie
przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, natomiast posiadający, co najmniej
kwalifikacje pierwszego stopnia – na studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające).
Studenci szkół wyższych to osoby wpisane do ewidencji studentów w szkołach wyższych, włącznie ze
studentami po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego oraz korzystającymi z urlopów
dziekańskich.
Szkolnictwo wyższe - dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu
spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz
resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek
zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które
wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Dane obejmują uczelnie
publiczne i niepubliczne (do roku akademickiego 2004/2005 określane jako szkoły wyższe państwowe
i niepaństwowe).
Według rzeczywistego położenia jednostek zamiejscowych. Do 2011 r. bez szkół resortu obrony
narodowej oraz spraw wewnętrznych, ale łącznie z zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi
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polskich szkół wyższych za granicą. Od 2012 r. łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej i resortu
spraw wewnętrznych i administracji, bez jednostek zamiejscowych za granicą. Studenci według stanu
na 30 XI, kształcący się na kierunkach z grup klasyfikacji ISCED'97 Nauka oraz Technika, przemysł,
budownictwo do liczby studentów ogółem wg stanu na 30 XI; Odsetek studiujących na kierunkach
technicznych i przyrodniczych liczony jest dla studentów wg stanu na 30.XI2014 r. zgodnie z
klasyfikacją ISCED-F 2013, dla absolwentów z roku 2013/2014 zgodnie z klasyfikacją ISCED'97.

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji (ISCED'97) została opracowana przez UNESCO
w 1997 r. w celu gromadzenia i prezentowania porównywalnych międzynarodowo danych
statystycznych w zakresie kształcenia (nazwy kierunków według załącznika do rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 837). W oparciu
o wytyczne przyporządkowano polskie kierunki studiów do grup i podgrup kierunków studiów. Jako
kierunek techniczny i przyrodniczy przyjęto grupy kierunków studiów: „Nauka” oraz „Technika,
przemysł, budownictwo”.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o odsetku studentów na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i
technicznych (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej uczących się w wybranych kierunkach, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.3 (nr 54)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Dzieci w wieku 3-5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym na wsi
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na wsi
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Wychowanie przedszkolne/Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym/Dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym i w wieku przedszkolnym
Województwo wielkopolskie
Stosunek liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do ludności w tej grupie
wieku dla obszarów wiejskich - wyrażony procentowo.
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dzieci w wieku 3-5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym (przedszkola oraz od 2008 r. - punkty
przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego) dla obszarów wiejskich.
Dane dotyczące wychowania przedszkolnego prezentowane są według stanu w dniu 30 IX; bez
wychowania przedszkolnego w placówkach wykonujących działalność leczniczą; od 2013 r. łącznie z
dziećmi przebywającymi przez cały rok szkolny w placówkach wykonujących działalność leczniczą.
Od 2007 r. opracowane są na podstawie systemu informacji oświatowej (SIO) administrowanego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; bez wychowania przedszkolnego w placówkach
wykonujących działalność leczniczą.

,& =
Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

)

100%

gdzie:
Dw – odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do ludności w tej grupie
wieku dla obszarów wiejskich
Lw – liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na wsi
Lo – liczba dzieci w wieku 3-5 lat ogółem na wsi
Wskaźnik informuje o odsetku dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do
ogólnej liczby dzieci w tej grupie wieku na obszarach wiejskich (im wyższa wartość wskaźnika, tym
więcej dzieci w przedszkolach, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
Określenie wartości wskaźnika wymaga zaznaczenia w BDL dodatkowych agregatów: WIEŚ

KOD WSKAŹNIKA: P.7.4 (nr 55)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym na 1 miejsce w przedszkolu
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Wychowanie przedszkolne/Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym/Dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym - wskaźniki
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Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Województwo wielkopolskie
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadająca na jedno miejsce w placówkach wychowania
przedszkolnego.
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane odnoszące się do liczby ludności od 2010 r. zostały przeliczone zgodnie z bilansem
przygotowanym w oparciu o Narodowy Spis Powszechny 2011.
Do obliczenia wskaźnika przyjęto miejsca w przedszkolach, zespołach przedszkolnych, punktach
przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejsza dostępność miejsc, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.5 (nr 56)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Stopa bezrobocia rejestrowanego
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Stopa bezrobocia rejestrowanego
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Stopa bezrobocia rejestrowanego
Województwo wielkopolskie
Stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj.
bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i
bezpieczeństwa publicznego.
Od 2004 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 IV
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 VI 2004 r. (Dz. U. Nr
99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami), określone są jako bezrobotne.
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego;
11) nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
Do cywilnej ludności aktywnej zawodowo zalicza się pracujących wg stanu w dniu 31 XII (dane
pochodzą ze sprawozdawczości GUS) oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w
rolnictwie wyszacowanych na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
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Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód; do
pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie,
wybór lub stosunek służbowy);
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie
(łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), tj. pracujących w gospodarstwach
indywidualnych (o powierzchni użytków rolnych do 1 ha i powyżej 1 ha) oraz indywidualnych
właścicieli zwierząt gospodarskich nieposiadających użytków rolnych, z pewnymi
wyłączeniami w latach 2002-2009; patrz ust. 4 na str. 249,
b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) osoby wykonujące pracę nakładczą;
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez
agentów);
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni
powstałych na ich bazie oraz spółdzielni kółek rolniczych);
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych
dla zdrowia lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia.
Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły,
że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy.
Dane dotyczące pracujących według stanu w dniu 31 XII podano bez przeliczenia
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania
tych osób w głównym miejscu pracy.
Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu
31 XII w latach 2002-2009 wyszacowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2002 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz w 2010 r. na podstawie
Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Do pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie zaliczono osoby pracujące w
gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą, przy czym:
1) w latach 2002-2009 nie zaliczono osób pracujących:
a) w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha produkujących wyłącznie
na własne potrzeby;
b) w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych do 1,0 ha (łącznie z indywidualnymi
właścicielami zwierząt gospodarskich nieposiadających użytków rolnych) produkujących
wyłącznie lub głównie na własne potrzeby;
2) w 2010 r. ujęto wszystkich pracujących w tych gospodarstwach niezależnie od powierzchni
użytków rolnych oraz przeznaczenia produkcji rolniczej (razem z produkującymi wyłącznie lub
głównie na własne potrzeby).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności aktywnej zawodowo
(im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej bezrobotnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.6 (nr 57)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Bezrobotni absolwenci
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Bezrobotni absolwenci ogółem
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane/Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu
Województwo wielkopolskie
Liczba bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, szkół policealnych
oraz wyższych.
Od 2012 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 IV
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 VI 2004 r. (Dz. U. Nr
99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami), określone są jako bezrobotne.
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Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego;
nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
Za bezrobotnego absolwenta uważa się osobę w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki potwierdzonej świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem ukończenia szkoły (dotyczy
absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim, policealnym lub wyższym),
kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycia uprawnień do wykonywania
zawodu przez osoby niepełnosprawne.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie bezrobotnych absolwentów (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej
bezrobotnych, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.7 (nr 58)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Bezrobotni w wieku 50 i więcej
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Bezrobotni powyżej 50 roku życia
osoba
Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Urzędu Pracy (WUP) w Poznaniu
Województwo wielkopolskie
Bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec
niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia.
Od 2007 roku; dane miesięczne i roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 IV
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 VI 2004 r. (Dz. U. Nr
99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami), określone są jako bezrobotne.
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest
osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.:
1) ukończyła 18 lat;
2) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
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świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe;
6) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
7) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
9) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
10) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego;
11) nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
Bezrobotni powyżej 50 roku życia należą do grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy za
osobę bezrobotna powyżej 50 roku życia uznaje się osobę bezrobotną, która od dnia zastosowania
wobec niej usług i instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok życia.
Nie dotyczy, wartość podana przez WUP
Wskaźnik informuje o liczbie bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej (im wyższa wartość wskaźnika,
tym więcej bezrobotnych w tej grupie wiekowej, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.8 (nr 59)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Wskaźnik zatrudnienia wg
wieku i płci
Województwo wielkopolskie
Udział pracujących osób w wieku 55-64 lata w liczbie ludności ogółem w tej kategorii (w %).
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane pochodzą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL),
prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badanie prowadzone jest metodą obserwacji ciągłej (ruchomy
tydzień badania), pozwalającej na zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego kwartału.
Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych w
wylosowanych mieszkaniach.
Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności zawodowej jest praca, tzn.
fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami
ogół ludności można podzielić na trzy podstawowe kategorie: pracujących, bezrobotnych i biernych
zawodowo. Pracujący i bezrobotni stanowią populację aktywnych zawodowo.
Do pracujących zaliczane są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego
tygodnia:
1) wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym)
gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem,
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej
działalności gospodarczej poza rolnictwem,
2) miały pracę, ale jej nie wykonywały:
a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,
b) z innych powodów,
przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
− do 3 miesięcy,
− powyżej 3 miesięcy,
ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50%
dotychczasowego wynagrodzenia.
Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z
którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do
określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.
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Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku
BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości
z zakresu zatrudnienia, m.in.:
a) pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych,
b) pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale pracujących osób w wieku 55-64 lata w liczbie ludności ogółem w tej
kategorii (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej pracujących, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Beata Hofman
-
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Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Wskaźnik zatrudnienia wg
wieku i płci
Województwo wielkopolskie
Udział pracujących osób w wieku 20-64 lata w liczbie ludności ogółem w tej kategorii (w %).
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane pochodzą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL),
prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badanie prowadzone jest metodą obserwacji ciągłej (ruchomy
tydzień badania), pozwalającej na zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego kwartału.
Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych w
wylosowanych mieszkaniach.
Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności zawodowej jest praca, tzn.
fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami
ogół ludności można podzielić na trzy podstawowe kategorie: pracujących, bezrobotnych i biernych
zawodowo. Pracujący i bezrobotni stanowią populację aktywnych zawodowo.
Do pracujących zaliczane są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego
tygodnia:
1) wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym)
gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem,
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej
działalności gospodarczej poza rolnictwem,
2) miały pracę, ale jej nie wykonywały:
a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,
b) z innych powodów,
przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
− do 3 miesięcy,
− powyżej 3 miesięcy,
ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50%
dotychczasowego wynagrodzenia.
Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z
którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do
określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.
Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku
BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości
z zakresu zatrudnienia, m.in.:
a) pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych,
b) pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale pracujących osób w wieku 20-64 lata w liczbie ludności ogółem w tej
kategorii (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej pracujących, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Beata Hofman
-
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Osoby w wieku 18-59 lat mieszkające w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Osoby w wieku 18-59 lat mieszkające w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/ Osoby w wieku 18-59 lat
mieszkające w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
Województwo wielkopolskie
Udział osób w wieku 18-59 lat będących członkami gospodarstw domowych, w których żadna z osób
nie pracuje, w ogólnej liczbie osób będących w tej samej grupie wieku i będących członkami
gospodarstw domowych.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik obliczany jest na podstawie informacji uzyskanych z Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności. Badanie przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej (tzn., że
badanie jest prowadzone w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału). Wyniki badań kwartałów
przeliczane są na dane przeciętne w roku. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, będące
członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach – badaniem nie są objęte osoby
przebywające poza gospodarstwem domowym (np. przebywały za granicą lub w obiektach
zbiorowego
zakwaterowania)
12
miesięcy
lub
więcej.
Gospodarstwo domowe stanowią osoby, które są lub nie są ze sobą spokrewnione, mieszkają razem
i wspólnie utrzymują się (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Gospodarstwo domowe może
również tworzyć jedna osoba, która utrzymuje się samodzielnie, bez względu na to czy mieszka sama,
czy z innymi osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe). Badanie nie obejmuje gospodarstw
domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.
Do pracujących zalicza się osoby, które w badanym tygodniu:
− wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę, za którą dostawały wynagrodzenie, albo które
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa w rolnictwie lub
rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,
− formalnie miały pracę, ale jej nie wykonywały (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w
działalności zakładu, trudnych warunków atmosferycznych); jeżeli przerwa w pracy wynosiła ponad
3 miesiące, dodatkowym kryterium w przypadku pracowników najemnych (zatrudnieni na
podstawie stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę nakładczą) był fakt otrzymywania co
najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.
Przy wyliczaniu wskaźnika nie uwzględnia się tych gospodarstw domowych, w których wszyscy
członkowie to:
1) osoby w wieku poniżej 18 lat,
2) osoby w wieku 18-24 lata bierne zawodowo i jednocześnie uczące się,
3) osoby w wieku 65 lat i więcej niepracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale osób w wieku 18-59 lat będących członkami gospodarstw domowych
bez osób pracujących w ogólnej liczbie członków gospodarstw domowych w tej samej grupie wieku
(im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział osób w gospodarstwach domowych bez osób
pracujących, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.11 (nr 62)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych

Kategoria/podkategoria

Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika

Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie osób w wieku
produkcyjnym
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie osób w wieku
produkcyjnym
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Podmioty gospodarcze i przekształcenia
własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON/Osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
Liczba ludności w wieku produkcyjnym - Ludność/Stan ludności/Ludność w wieku
przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
Województwo wielkopolskie
Relacja liczby osób fizycznych, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w rejestrze
REGON, do liczby osób w wieku produkcyjnym ogółem.
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Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Od 1995 roku; dane roczne; Miejscowości
Liczba ludności w wieku produkcyjnym - Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Gospodarka narodowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium danego kraju.
Stanowi strukturę, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych tj.
obejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług,
podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.
Podmiot gospodarki narodowej jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej (również jej zakłady, oddziały, filie stanowiące jej jednostki lokalne) oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Z punktu widzenia własności, podstawowym kryterium podziału przedsiębiorstw jest rozróżnienie na
sektor publiczny i sektor prywatny.
Sektor publiczny jest to ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową
(Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego oraz
„własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego.
Sektor prywatny jest to ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujący własność prywatną
krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), własność zagraniczną (osób
zagranicznych) oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora
prywatnego.
Wiek produkcyjny jest to wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet
- 18-59 lat.
Osoba fizyczna to prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili
śmierci. Każdy człowiek dysponuje zdolnością prawną, czyli możliwością bycia podmiotem stosunków
prawnych (praw i zobowiązań).
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest to osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inna osoba fizyczna
prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoba fizyczna prowadząca
indywidualne gospodarstwo rolne. Wpisowi do rejestru REGON nie podlega osoba fizyczna w zakresie
prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub
innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą jest jednym z trzech typów jednostek prawnych wpisywanych do rejestru
REGON.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.

$- =
Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

.

100%

gdzie:
Ud – udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie osób w wieku
produkcyjnym
Lf – liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Lp – liczba osób w wieku produkcyjnym
Wskaźnik informuje o udziale osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej
liczbie osób w wieku produkcyjnym (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział osób
fizycznych prowadzących działalność, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.12 (nr 63)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych

Kategoria/podkategoria

Wydatki na oświatę i wychowanie z budżetów JST
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Wydatki z budżetów JST w Dziale 801 - Oświata i wychowanie
tys. zł
Bank Danych Lokalnych GUS
Wydatki gmin i miast na prawach powiatu - Finanse publiczne/Wydatki budżetów gmin i miast na
prawach powiatu/Wydatki w Dziale 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki powiatów - Finanse publiczne/Wydatki budżetów powiatów/Wydatki w Dziale 801 - Oświata
i wychowanie
Wydatki województw - Finanse publiczne/Wydatki budżetów województw/Wydatki w Dziale 801 Oświata i wychowanie
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Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Województwo wielkopolskie
Suma wydatków jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast na prawach powiatu, powiatów,
województwa) przeznaczanych na oświatę i wychowanie.
Wydatki gmin i miast na prawach powiatu - Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
Wydatki powiatów - Od 2000 roku; dane roczne; NTS 4
Wydatki województw - Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Jednostka samorządu terytorialnego to lokalna lub regionalna wspólnota samorządowa. Jednostki te
są samodzielne i autonomiczne w działaniu w sferze spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.
Jednostki prowadzą swoją działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oznacza
to, że każda z nich, w ramach swojego zakresu kompetencji, sama wyznacza sobie cele i sposób ich
realizacji, a za wykonanie tych zadań jest odpowiedzialna.
Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej trójstopniowa struktura samorządu
terytorialnego składająca się z:
− samorządu gminnego,
− samorządu powiatowego,
− samorządu województwa.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwalany na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok
kalendarzowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu
terytorialnego w roku budżetowym.
Uchwała budżetowa składa się z:
− budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
− załączników.
W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:
1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego;
2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz
wydatków nimi finansowanych;
3) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o finansach publicznych, ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie
powiatowym i samorządzie województwa oraz ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. Wydatki te grupuje się według działów i rozdziałów (określających rodzaj działalności)
oraz paragrafów (określających rodzaj wydatku).Szczegółową klasyfikację wydatków ustala Minister
Finansów na mocy kolejnych rozporządzeń.
Wśród rodzajów wydatków wyróżniamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne).
Do wydatków bieżących zalicza się dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące
jednostek budżetowych (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakup materiałów i
usług). Wśród rodzajów działalności według działów i rozdziałów wyróżniamy rolnictwo i łowiectwo,
transport i łączność, turystykę, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, oświatę i
wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
edukacyjną opiekę wychowawczą, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną (do 2010 r. kulturę fizyczną i sport).
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Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

gdzie:
Wo – wydatki budżetowe gmin i miast na prawach powiatu, powiatów, województwa na oświatę i
wychowanie
Wg – wydatki budżetowe gmin i miast na prawach powiatu
Wp – wydatki budżetowe powiatów
Ww – wydatki budżetowe województwa
Wskaźnik informuje o wysokości wydatków JST na oświatę i wychowanie (im wyższa wartość
wskaźnika, tym większe wydatki, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.13a (nr 64a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
ogółem
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów - Edukacja i wychowanie/Komputery w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
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Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników przypadających na 1 komputer w szkołach
dla dzieci i młodzieży przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne (rok szkolny); NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży bez specjalnych,
szkół gimnazjalnych, zasadniczych zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych,
techników przypadających średnio na jeden komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający
dostęp do Internetu przeznaczony do użytku uczniów.
12 =
3

3

1$

= $4 + $5 + $676 + $89 + $84 + $:
< + 1$ = + 1$ + 1$>

13 = 1$ + 1$; + 1$

gdzie:
KI – Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów
Lu- liczba uczniów
KU - komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów
Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

UP – uczniowie szkoły podstawowe
UG – uczniowie gimnazja
UZSZ – uczniowie zasadnicze szkoły zawodowe
ULO – uczniowie licea ogólnokształcące
ULP - uczniowie licea profilowane
UT – uczniowie technika
KUP – szkoły podstawowe wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
KUG – gimnazja wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
KUSZS – zasadnicze szkoły zawodowe wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
KULO – licea ogólnokształcące wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
KULP – licea profilowane wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
KUT – technika wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (im
wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół podstawowych do Internetu, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.13b (nr 64b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów szkół
podstawowych
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów - Edukacja i wychowanie/Komputery w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych przypadających na 1 komputer przeznaczony do
użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer w szkołach przeznaczony do
użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne (rok szkolny); NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
przypadających na jeden komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów.
$4
124 =
134
gdzie:
KIP – Uczniowie szkół podstawowych przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
UP – uczniowie szkoły podstawowe
KUP – szkoły podstawowe wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
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Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (im
wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół podstawowych do Internetu, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.13c (nr 64c)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów szkół
gimnazjalnych
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów - Edukacja i wychowanie/Komputery w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych przypadających na 1 komputer przeznaczony do
użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów gimnazjów przypadających na 1 komputer w szkołach przeznaczony do użytku
uczniów z dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne (rok szkolny); NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów szkół gimnazjalnych przypadających średnio na jeden komputer
(stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do Internetu przeznaczony do użytku uczniów.
$5
125 =
135
gdzie:
KIG – Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów
UG – uczniowie gimnazja
KUG – gimnazja wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (im
wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół podstawowych do Internetu, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.13d (nr 64d)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
zasadniczych szkół zawodowych
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów - Edukacja i wychowanie/Komputery w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych przypadających na 1 komputer przeznaczony do
użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych przypadających na 1 komputer w szkołach
przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne (rok szkolny); NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania,
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów zasadniczych zawodowych przypadających średnio na jeden
komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów.
$676
12676 =
13767
gdzie:
KIZSZ – Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów
UZSZ – uczniowie zasadnicze szkoły zawodowe
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Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

KUSZS – zasadnicze szkoły zawodowe wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (im
wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół podstawowych do Internetu, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.13e (nr 64e)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów liceów
ogólnokształcących
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów - Edukacja i wychowanie/Komputery w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych przypadających na 1 komputer przeznaczony do
użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów liceów ogólnokształcących przypadających na 1 komputer w szkołach dla dzieci i
młodzieży przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne (rok szkolny); NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania,
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów liceów ogólnokształcących przypadających średnio na jeden
komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów.
$89
1289 =
1389
gdzie:
KILO – Uczniowie liceów ogólnokształcących przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
ULO – uczniowie licea ogólnokształcące
KULO – licea ogólnokształcące wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (im
wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół podstawowych do Internetu, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.13f (nr 64f)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
liceów profilowanych
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów - Edukacja i wychowanie/Komputery w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych przypadających na 1 komputer przeznaczony do
użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów liceów profilowanych przypadających na 1 komputer w szkołach dla dzieci i młodzieży
przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne (rok szkolny); NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania,
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów liceów profilowanych, techników przypadających średnio na
jeden komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów.
$84
1284 =
1384
gdzie:
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Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

KILP – Uczniowie liceów profilowanych przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
ULP - uczniowie licea profilowane
KULP – licea profilowane wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (im
wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół podstawowych do Internetu, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.7.13g (nr 64g)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
techników
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów - Edukacja i wychowanie/Komputery w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych przypadających na 1 komputer przeznaczony do
użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów techników przypadających na 1 komputer w szkołach dla dzieci i młodzieży
przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne (rok szkolny); NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów techników przypadających średnio na jeden komputer
(stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do Internetu przeznaczony do użytku uczniów.
$:
12: =
13:
gdzie:
KIT – Uczniowie techników przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów
UT – uczniowie technika
KUT – technika wyposażone w komputer przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (im
wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół podstawowych do Internetu, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: U.7.13h (nr 64h)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów ogółem
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu - Edukacja i wychowanie/Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników przypadających na 1 komputer
przeznaczony do użytku uczniów z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania, z zastrzeżeniem publikacji danych do 2012 roku
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół
zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników (bez szkół
specjalnych i szkół dla dorosłych) przypadających średnio na jeden komputer (stacjonarny lub
przenośny) posiadający dostęp do szerokopasmowego Internetu przeznaczony do użytku uczniów.
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K @A =
3

LU

K DA

= $4 + $5 + $676 + $89 + $84 + $:
+ 1$ ; + 1$ < < + 1$ = + 1$

137 = 1$

+ 1$

>

gdzie:
KIS - Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
LU – liczba uczniów
KUS - komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

UP – uczniowie szkół podstawowych
UG – uczniowie gimnazjów
UZSZ – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych
ULO – uczniowie liceów ogólnokształcących
ULP - uczniowie licea profilowane
UT – uczniowie technika
KUSP – szkoły podstawowe wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
KUSG – gimnazja wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu przeznaczony
do użytku uczniów
KUSZSZ – zasadnicze szkoły zawodowe wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego
Internetu przeznaczony do użytku uczniów
KUSLO – licea ogólnokształcące wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
KUSLP – licea profilowane wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
KUST – technika wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu przeznaczony
do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych oraz techników do Internetu, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: U.7.13i (nr 64i)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów szkół podstawowych
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu - Edukacja i wychowanie/Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników przypadających na 1 komputer
przeznaczony do użytku uczniów z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania, z zastrzeżeniem publikacji danych do 2012 roku
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów szkół podstawowych (bez szkół specjalnych i szkół dla
dorosłych) przypadających średnio na jeden komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający
dostęp do szerokopasmowego Internetu przeznaczony do użytku uczniów.
$
K @AE =

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja

K DAE

gdzie:
KISP – Uczniowie szkół podstawowych przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
UP – uczniowie szkół podstawowych
KUSP – szkoły podstawowe wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół
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podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych oraz techników do Internetu, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: U.7.13j (nr 64j)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów gimnazjów
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu - Edukacja i wychowanie/Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów gimnazjów przypadających na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z
szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania, z zastrzeżeniem publikacji danych do 2012 roku
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów gimnazjów przypadających średnio na jeden komputer
(stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do szerokopasmowego Internetu przeznaczony do
użytku uczniów.
$;
K @AF =
1$ ;
gdzie:
KISG – Uczniowie gimnazjów przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów
UG – uczniowie gimnazjów
KUSG – gimnazja wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu przeznaczony
do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych oraz techników do Internetu, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: U.7.13k (nr 64k)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów zasadniczych szkół zawodowych
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu - Edukacja i wychowanie/Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych przypadających na 1 komputer przeznaczony do
użytku uczniów z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania, z zastrzeżeniem publikacji danych do 2012 roku
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów zasadniczych szkół zawodowych przypadających średnio na
jeden komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów.
$< <
K @AGAG =
1$ < <
gdzie:
KISZSZ – Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych przypadający na 1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku uczniów
UZSZ – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych
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Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

KUSZSZ – zasadnicze szkoły zawodowe wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego
Internetu przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych oraz techników do Internetu, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: U.7.13l (nr 64l)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów liceów ogólnokształcących
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu - Edukacja i wychowanie/Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów liceów ogólnokształcących przypadających na 1 komputer przeznaczony do użytku
uczniów z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania, z zastrzeżeniem publikacji danych do 2012 roku
Wskaźnik przedstawia liczbę liceów ogólnokształcących przypadających średnio na jeden komputer
(stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do szerokopasmowego Internetu przeznaczony do
użytku uczniów.
$=
K @AHI =
1$ =
gdzie:
KISLO – Uczniowie liceów ogólnokształcących przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
ULO – uczniowie liceów ogólnokształcących
KUSLO – licea ogólnokształcące wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych oraz techników do Internetu, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: U.7.13m (nr 64m)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów liceów profilowanych
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu - Edukacja i wychowanie/Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów liceów profilowanych przypadających na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów
z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania, z zastrzeżeniem publikacji danych do 2012 roku
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów liceów profilowanych przypadających średnio na jeden
komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów.
$
K @AHE =
1$
gdzie:
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KISLP – Uczniowie liceów profilowanych przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

przeznaczony do użytku uczniów
ULP - uczniowie licea profilowane
KUSLP – licea profilowane wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu
przeznaczony do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych oraz techników do Internetu, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: U.7.13n (nr 64n)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
CEL GENERALNY: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów techników
osoba
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego
Uczniowie - Edukacja i wychowanie/Edukacja według szczebli i kształcenia
Komputery w szkołach przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do szerokopasmowego
Internetu - Edukacja i wychowanie/Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych
Województwo wielkopolskie
Liczba uczniów techników przypadających na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z
szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Od 2003; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania, z zastrzeżeniem publikacji danych do 2012 roku
Wskaźnik przedstawia liczbę uczniów techników (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych)
przypadających średnio na jeden komputer (stacjonarny lub przenośny) posiadający dostęp do
szerokopasmowego Internetu przeznaczony do użytku uczniów.
$>
K @AJ =
1$ >
gdzie:
KIST – Uczniowie techników przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do
użytku uczniów
UT – uczniowie technika
KUST – technika wyposażone w komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu przeznaczony
do użytku uczniów
Wskaźnik informuje o liczbie uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu (im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy dostęp uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych oraz techników do Internetu, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 8.
KOD WSKAŹNIKA: P.8.1 (nr 65)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Współczynnik dzietności - liczba urodzonych dzieci przypadających na 1 kobietę w wieku rozrodczym
(15-49 lat)
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Współczynnik dzietności
[-]
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Urodzenia i zgony/Współczynnik dzietności i reprodukcji brutto
Województwo wielkopolskie
Liczba dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) przy
założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w
badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za
niezmienne.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 3
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Współczynnik dzietności jest obliczany jako suma cząstkowych współczynników płodności w
poszczególnych okresach rozrodczych (15-49 lat).
Płodność kobiet – stosunek liczby urodzeń żywych przez kobiety (w wieku rozrodczym tj. 15-49 lat)
w poszczególnych rocznikach wieku rozrodczego do liczby kobiet w danym wieku.
Wiek rozrodczy - wiek, w którym kobieta zdolna jest (biologicznie) do urodzenia dziecka. W praktyce
statystycznej GUS, jako wiek rozrodczy (dla umiarkowanej strefy klimatycznej, w jakiej znajduje się
Polska) przyjmuje 15-49 lat.
Ludność faktycznie zamieszkała - to osoby zameldowane na pobyt stały w danej jednostce
administracyjnej i faktycznie tam mieszkające oraz osoby przebywające czasowo i zameldowane w
tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące).
Kategoria ta nie uwzględnia osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych
mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).
Przy obliczaniu wskaźnika dzietności kobiet wykorzystuje się dane z bilansów ludności i statystyki
urodzeń.
Ludność opracowano na podstawie:
− bilansów ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy w oparciu o dane Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (dla danych od 2010 r.); dla lat wcześniejszych (20032009) w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,
− rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały
(od 2006 r. dane są pobierane z rejestru PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludności),
− sprawozdań urzędów stanu cywilnego - małżeństwa, urodzenia, zgony.
Źródłem danych o urodzeniach jest, wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną, dokument
podstawowy Ministerstwa Zdrowia „Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka” (rozporządzenie
Ministra Zdrowia w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. z 2005 r. NR 27, poz.
232).
Urodzenia żywe – (definicja urodzenia noworodka obowiązuje w Polsce od 1994 r. i jest
rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia) - Całkowite wydalenie lub wydobycie z
ustroju matki noworodka, niezależnie od okresu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha
bądź wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne
skurcze mięśni zależnych od woli (mięśni szkieletowych), bez względu na to, czy sznur pępowiny
został przecięty lub łożysko zostało oddzielone; każdy taki noworodek jest uważany za żywo
urodzonego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu
rozrodczego (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa dzietność, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.2a (nr 66a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria

Zgony niemowląt na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Zgony niemowląt na 10 tys. ludności
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Zgony niemowląt – Ludność/Urodzenia i zgony/ Zgony wg płci i grup wieku
Liczba ludności – Ludność/Stan ludności/Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
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Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Województwo wielkopolskie
Liczba zgonów niemowląt przypadająca na 10 tys. ludności ogółem wg faktycznego miejsca
zamieszkania.
Zgony niemowląt – Od 1999 roku; dane roczne; NTS 4
Liczba ludności – Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych dla życia, konsekwencją
czego jest ustanie czynności całego ustroju.
Niemowlę - dziecko w wieku poniżej 1 roku.
Zgon niemowlęcia - zgon dziecka w wieku poniżej 1 roku.
Źródłem informacji o zgonach jest wykorzystywana wtórnie przez statystykę publiczną
sprawozdawczość urzędów stanu cywilnego w postaci indywidualnych dokumentu „Karta
statystyczna do karty zgonu” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu i
sposobu jej wypełniania Dz. U. 2001 r. Nr 153, poz. 1782).
Dane o zgonach opracowano w podziale terytorialnym według miejsca zameldowania na pobyt stały
osoby zmarłej.
Urodzenia żywe – Całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od
okresu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha bądź wykazuje jakiekolwiek inne oznaki
życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli (mięśni
szkieletowych), bez względu na to, czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało
oddzielone; każdy taki noworodek jest uważany za żywo urodzonego.
Do obliczeń przyjęto ludność według faktycznego miejsca zamieszkania według stanu w dniu 31 XII.

/( =
Sposób wyliczenia wskaźnika

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

K

10 000

gdzie:
Wz – współczynnik zgonów niemowląt
Lz – liczba zgonów niemowląt
Ll – liczba ludności ogółem
Wskaźnik informuje o liczbie zgonów niemowląt przypadającej na 10 tys. ludności (im wyższa wartość
wskaźnika, tym większa umieralność niemowląt, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: U.8.2b (nr 66b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za
wartości wskaźnika

pozyskanie

Zgony niemowląt na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Urodzenia i zgony/Zgony ogółem, zgony niemowląt i zgony osób w wieku do 65 lat wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba zgonów niemowląt przypadająca na 1000 urodzeń żywych.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych dla życia, konsekwencją
czego jest ustanie czynności całego ustroju.
Niemowlę - dziecko w wieku poniżej 1 roku.
Zgon niemowlęcia - zgon dziecka w wieku poniżej 1 roku.
Źródłem informacji o zgonach jest wykorzystywana wtórnie przez statystykę publiczną
sprawozdawczość urzędów stanu cywilnego w postaci indywidualnych dokumentu „Karta
statystyczna do karty zgonu” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu i
sposobu jej wypełniania Dz. U. 2001 r. Nr 153, poz. 1782).
Dane o zgonach opracowano w podziale terytorialnym według miejsca zameldowania na pobyt stały
osoby zmarłej.
Urodzenia żywe – Całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od
okresu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha bądź wykazuje jakiekolwiek inne oznaki
życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli (mięśni
szkieletowych), bez względu na to, czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało
oddzielone; każdy taki noworodek jest uważany za żywo urodzonego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie zgonów niemowląt przypadającej na 1000 urodzeń żywych (im wyższa
wartość wskaźnika, tym większa umieralność niemowląt, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
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Dodatkowy komentarz

-

Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych

Dzieci przebywające w żłobkach na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Dzieci objęte opieką w żłobkach na 10 tys. ludności
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Dzieci objęte opieką w żłobkach – Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Żłobki/Dzieci objęte opieką w
żłobkach i w wieku żłobkowym
Liczba ludności – Ludność/Stan ludności/Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
Województwo wielkopolskie
Liczba dzieci objętych opieką w żłobkach przypadających na 10 tys. ludności ogółem wg faktycznego
miejsca zamieszkania.

KOD WSKAŹNIKA: P.8.3a (nr 67a)

Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Dzieci objęte opieką w żłobkach – Od 2003 roku; dane roczne; NTS 5
Liczba ludności – Od 1995 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235,
obowiązująca od 4 kwietnia 2011 r.) przewiduje sprawowanie opieki nad dziećmi w: żłobkach,
klubach dziecięcych, przez dziennego opiekuna oraz przez nianię. Na mocy ustawy, żłobki przestały
być częścią systemu opieki zdrowotnej, a opieka w nich sprawowana nie jest świadczeniem
zdrowotnym.
Żłobek, klub dziecięcy – to jednostka organizacyjna sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3,
realizująca funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, jest wpisana do rejestru prowadzonego
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Opieka w żłobku jest sprawowana od ukończenia 20
tygodnia życia (zapewnia opiekę do 10 godz. dziennie), natomiast w klubie dziecięcym – od
ukończenia 1 roku życia (opieka do 5 godz. dziennie).
Oddział żłobkowy - jednostka działająca przy przedszkolu (lub innej instytucji) sprawująca opiekę nad
dziećmi do lat 3 nie wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta,
burmistrza lub prezydenta Miasta.
Placówki objęte badaniem GUS – żłobki i oddziały żłobkowe oraz od 2012 r. – kluby dziecięce (dane
za lata wsteczne nie są porównywalne).
Do obliczeń przyjęto ludność według faktycznego miejsca zamieszkania według stanu w dniu 31 XII.
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,ż

10 000

gdzie:
Lż – liczba dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych oraz od 2012 r. - klubach
dziecięcych w przeliczeniu na 10 tys. ludności
Dż – liczba dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych oraz od 2012 r. - klubach
dziecięcych
Lo – liczba ludności ogółem
Wskaźnik informuje o liczbie dzieci objętych opieką w żłobkach przypadających na 10 tys. ludności
ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa dostępność opieki w żłobkach, a cel zrealizowany
w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: U.8.3b (nr 67b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Dzieci przebywające w żłobkach na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Żłobki/Żłobki i kluby dziecięce - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba dzieci objętych opieką w żłobkach (żłobki łącznie z oddziałami żłobkowymi) i klubach
dziecięcych przypadających na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3.
Od 2012 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235,
obowiązująca od 4 kwietnia 2011 r.) przewiduje sprawowanie opieki nad dziećmi w: żłobkach,
klubach dziecięcych, przez dziennego opiekuna oraz przez nianię. Na mocy ustawy, żłobki przestały
być częścią systemu opieki zdrowotnej, a opieka w nich sprawowana nie jest świadczeniem
zdrowotnym.
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Żłobek, klub dziecięcy – to jednostka organizacyjna sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3,
realizująca funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, jest wpisana do rejestru prowadzonego
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Opieka w żłobku jest sprawowana od ukończenia 20
tygodnia życia (zapewnia opiekę do 10 godz. dziennie), natomiast w klubie dziecięcym – od
ukończenia 1 roku życia (opieka do 5 godz. dziennie).
Oddział żłobkowy - Jednostka działająca przy przedszkolu (lub innej instytucji) sprawująca opiekę nad
dziećmi do lat 3 nie wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta,
burmistrza lub prezydenta Miasta.
Placówki objęte badaniem GUS – żłobki i oddziały żłobkowe oraz od 2012 r. – kluby dziecięce (dane
za lata wsteczne nie są porównywalne).
Do przeliczeń przyjęto dzieci według stanu w dniu 31 XII.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie dzieci objętych opieką w żłobkach przypadających na 1 tys. dzieci w
wieku do lat 3 (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa dostępność opieki w żłobkach, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.4 (nr 68)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
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Przeciętne dalsze trwanie życia według płci
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Przeciętne dalsze trwanie życia (kobiety, mężczyźni)
lata
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Stan ludności/Przeciętne dalsze trwanie życia
Województwo wielkopolskie
Przeciętne trwanie życia określa średnią liczbę lat, jaką w danych warunkach umieralności ma do
przeżycia osoba w wieku „0” lat.
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 3
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Przeciętne (średnie) trwanie życia jest to wskaźnik liczony w oparciu o jednolitą metodologię zalecaną
przez WHO.
Przeciętne trwanie życia - to podstawowy element tablicy trwania życia, wyrażający średnią liczbę
lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku x przy założeniu umieralności z okresu, dla którego
opracowano tablice trwania życia.
Tablice trwania życia - Składają się z kilku funkcji względem wieku, związanych ze sobą
matematycznie (m.in. liczba dożywających, liczba zmarłych, prawdopodobieństwo zgonu, przeciętne
dalsze trwanie życia), określających teoretyczny proces wymierania populacji w miarę jej starzenia
się. Wartości tych funkcji oblicza się na podstawie liczby zgonów i liczby ludności według płci i wieku,
zaobserwowanych w danym okresie (przeważnie 1 roku).
Tablice trwania życia służą m.in. do oceny stanu zdrowia ludności. Dzięki obserwacji trendów
umieralności na podstawie tablic trwania życia możliwe jest prognozowanie demograficzne.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o średniej liczbie lat, jaką w danych warunkach umieralności ma do przeżycia
osoba od chwili narodzin (im wyższa wartość wskaźnika, tym dłuższe przeciętne trwanie życia, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.5 (nr 69)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Saldo migracji zagranicznych
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Saldo migracji zagranicznych (na pobyt stały)
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Migracje wewnętrzne i zagraniczne/Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu,
kontynentów i płci migrantów
Województwo wielkopolskie
Przemieszczenia ludności związane ze zmianą kraju zamieszkania.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
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Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały – różnica między napływem (imigracja) a odpływem
(emigracja) ludności z danego obszaru w określonym czasie
Dane o migracjach podano na podstawie pełnej ewidencji osób migrujących prowadzonej przez
gminy (na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Osoby zmieniające miejsce zamieszkania
wypełniają druki meldunkowe w gminach o:
− zgłoszeniu pobytu stałego (imigracja na pobyt stały),
− wymeldowaniu z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę (emigracja na pobyt stały).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o różnicy między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) ludności z
danego obszaru za granicę (im niższa wartość wskaźnika, tym większy odpływ ludności, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.6 (nr 70)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata (wg BAEL)
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Rynek pracy/ Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/ Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata
Województwo wielkopolskie
Udział pracujących niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w liczbie ludności niepełnosprawnej w tej
grupie wiekowej (w %).
Od 1995 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane pochodzą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL),
prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badanie prowadzone jest metodą obserwacji ciągłej (ruchomy
tydzień badania), pozwalającej na zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego kwartału.
Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych w
wylosowanych mieszkaniach.
Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności zawodowej jest praca, tzn.
fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami
ogół ludności można podzielić na trzy podstawowe kategorie: pracujących, bezrobotnych i biernych
zawodowo. Pracujący i bezrobotni stanowią populację aktywnych zawodowo.
Do pracujących zaliczane są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego
tygodnia:
1) wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym)
gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem,
pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej
działalności gospodarczej poza rolnictwem,
2) miały pracę, ale jej nie wykonywały:
a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,
b) z innych powodów,
przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
− do 3 miesięcy,
− powyżej 3 miesięcy,
ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50%
dotychczasowego wynagrodzenia.
Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z
którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do
określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.
Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku
BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości
z zakresu zatrudnienia, m.in.:
a) pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych,
b) pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców.
Osoby niepełnosprawne to zbiorowość wyodrębniona z ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, na
podstawie kryterium prawnego. Do osób niepełnosprawnych zaliczane są osoby w wieku 16 lat i
więcej, które mają przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Do
zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie zaliczono osoby, które stosownie do postanowień
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami)
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ukończyły 16 rok życia i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o
wskazaniach do ulg i uprawnień.
Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
− znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny – zalicza się tu osoby mające przyznaną I
grupę inwalidzką lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo
orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego,
− umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoważny – zalicza się tu osoby mające przyznaną
II grupę inwalidzką lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
− lekki stopień niepełnosprawności lub równoważny – zalicza się tu osoby mające przyznaną III grupę
inwalidzką lub orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania
lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez
uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale pracujących niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w liczbie ludności
niepełnosprawnej w tej grupie wiekowej (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział
pracujących niepełnosprawnych, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.7 (nr 71)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwach domowych
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwach domowych
zł
Bank Danych Lokalnych GUS
Ludność/Gospodarstwa domowe/ Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
Województwo wielkopolskie
Stosunek sumy bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł
(pomniejszonej o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu
podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny
rachunek oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) do przeciętnej liczby osób w
gospodarstwie domowym.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik obliczany jest na podstawie informacji uzyskanych z Badania budżetów gospodarstw
domowych.
Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest metodą reprezentacyjną, opartą na
próbie losowej, która daje możliwość uogólniania z określonym błędem, uzyskanych wyników na
wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Od 1993 r. badanie budżetów prowadzone jest metodą
rotacji miesięcznej, tzn., że w ciągu roku w każdym miesiącu badane są inne gospodarstwa domowe.
Badaniem objęte są gospodarstwa domowe jedno- i wieloosobowe. Biorą w nim również udział
gospodarstwa domowe obywateli państw obcych zamieszkujących w Polsce na stałe lub przez dłuższy
okres czasu i posługujących się językiem polskim.
Celem badania jest umożliwienie dokonywania analiz poziomu życia ludności, a także oceny wpływu
różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji bytowej podstawowych
grup gospodarstw domowych.
Badanie budżetów gospodarstw domowych dostarcza szczegółowych informacji o:
− poziomie i strukturze realizowanych wydatków, źródłach pozyskiwania towarów i usług;
− poziomie spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w ujęciu ilościowym oraz w
przeliczeniu na wartości energetyczne i składniki odżywcze;
− cenach płaconych przez gospodarstwa domowe za wybrane towary i usługi;
− poziomie i źródłach osiąganych dochodów;
− wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku;
− warunkach mieszkaniowych;
− subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych;
− strukturze demograficzno-społecznej gospodarstw domowych, tj. o liczbie, wieku, płci,
wykształceniu, niepełnosprawności, aktywności ekonomicznej osób wchodzących w skład
badanego gospodarstwa domowego.
Jednostką badania jest gospodarstwo domowe, czyli osoby, które są lub nie są ze sobą spokrewnione,
mieszkają razem i wspólnie utrzymują się (gospodarstwo wieloosobowe). Gospodarstwo domowe
może również tworzyć jedna osoba, która utrzymuje się samodzielnie, bez względu na to, czy mieszka
sama, czy z innymi osobami (gospodarstwo jednoosobowe).
Dochód do dyspozycji jest przeznaczony na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz przyrost
oszczędności. Jest to „dochód rozporządzalny” pomniejszony o „pozostałe wydatki”.
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Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności. Stanowi on sumę
bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszoną o zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez
osoby pracujące na własny rachunek (w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących
gospodarstwo indywidualne w rolnictwie) oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W
skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie
naturalne (towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z
gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie bądź prowadzonej działalności gospodarczej na własny
rachunek) oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie.
Na dochód rozporządzalny składają się:
− dochód z pracy najemnej,
− dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie,
− dochód z pracy na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie, z
wykonywania wolnego zawodu,
− dochód z tytułu własności,
− dochód z wynajmu nieruchomości,
− świadczenia z ubezpieczeń społecznych,
− świadczenia pozostałe,
− pozostały dochód (w tym dary i alimenty).
Wydatki obejmują wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki:
− Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa
domowego. Obejmują one towary zakupione za gotówkę (również przy użyciu karty płatniczej lub
kredytowej), na kredyt, otrzymane bezpłatnie oraz spożycie naturalne (towary i usługi
konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z działalności rolniczej bądź
działalności gospodarczej na własny rachunek). Towary konsumpcyjne obejmują dobra
nietrwałego użytkowania (np.: żywność, napoje, lekarstwa), półtrwałego użytkowania (np.: odzież,
książki, zabawki) i trwałego użytkowania (np.: samochody, pralki, lodówki, telewizory).
− Pozostałe wydatki, które składają się z:
o darów przekazanych innym gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym,
o niektórych podatków, w tym podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości,
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
o zaliczek na podatek od dochodów osobistych oraz składek na ubezpieczenia społeczne
płaconych samodzielnie przez podatnika,
o pozostałych rodzajów wydatków nie przeznaczonych bezpośrednio na cele konsumpcyjne, w
tym strat pieniężnych, odszkodowań za wyrządzone szkody.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o wielkości bieżących dochodów gospodarstwa domowego do przeciętnej liczby
osób w gospodarstwie domowym (im wyższa wartość wskaźnika, tym większy średni dochód do
dyspozycji na 1 osobę, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.8 (nr 72)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej na 10 tys. ludności
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Świadczenia z pomocy społecznej/Wskaźniki z pomocy
społecznej
Województwo wielkopolskie
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Osoby korzystające ze świadczeń ogółem, to suma pobierających poszczególne rodzaje świadczeń.
W podziale według form świadczeń korzystający mogą być wykazywani kilkakrotnie. Natomiast
rzeczywista liczba osób korzystających ze świadczeń wskazuje korzystającego tylko raz niezależnie od
ilości i rodzaju przyjętych świadczeń.
Dane o świadczeniach pomocy społecznej prezentowane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z
dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami, w
tym w związku z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie – Dz. U. Nr 125 poz. 842).
W myśl ustawy o pomocy społecznej podstawowym warunkiem przyznania pomocy jest zaistnienie
jednego z problemów określonych w artykule 7 (wyszczególnienie w dalszej części uwag
metodycznych), a ponadto - dla świadczeń pieniężnych - warunkiem jest wysokość dochodu.
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Rodzaj problemu według ustawy o pomocy społecznej jest to powód udzielenia pomocy, który
według art.8 ust. 1 tej ustawy – w przypadku świadczeń pieniężnych zależnych od dochodu – musi
wystąpić jednocześnie z niskim dochodem (granica progu dochodowego).
Ustawa w art. 7 pkt. 2-15 wymienia 15 takich problemów. Dokonano grupowania problemów,
następująco:
− brak pracy (bezrobocie),
− zdrowotne – niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
− rodzinne – potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, sieroctwo, przemoc w rodzinie,
− społeczne – bezdomność, alkoholizm lub narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
− pozostałe – zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.
Świadczenia pomocy społecznej to pomoc społeczna w formie świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych, są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny.
Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania.
Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są
bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla uchodźców.
Świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek,
niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w
rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w
ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w
uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w
uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób
usamodzielnianych.
Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez
pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej osób czy rodzin.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na
10 tys. ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej osób korzystających ze świadczeń, a cel
zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.9 (nr 73)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Opis wskaźnika

Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika

Korzystający z obiektów turystyki – ogółem
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Korzystający z turystycznych obiektów noclegowych
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Turystyka/Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie/Turystyczne obiekty noclegowe wg
rodzajów
Województwo wielkopolskie
Liczba turystów krajowych i zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych. Do
turystycznych obiektów noclegowych zalicza się hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe,
domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki
wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły
ogólnodostępnych domków turystycznych, pola biwakowe, kempingi, obiekty do wypoczynku
sobotnio-niedzielnego i świątecznego, zakłady uzdrowiskowe oraz kwatery agroturystyczne i pokoje
gościnne. Do roku 2011 były to turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania i nie obejmowały
pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych.
Od 1995 roku; dane roczne; Miejscowości
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane pochodzą ze sprawozdań o turystycznych obiektów noclegowych. Dane o turystycznych
obiektach noclegowych dotyczą jednostek posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Wszystkie dane dotyczą tylko tych jednostek, które złożyły sprawozdania statystyczne.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS

81

Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Wskaźnik informuje o liczbie osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych (im wyższa
wartość wskaźnika, tym więcej osób korzystających, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.10 (nr 74)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Widzowie na przedstawieniach / koncertach wg miejsca prezentacji
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na przedstawieniach / koncertach wg
miejsca prezentacji
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Kultura i sztuka/Działalność sceniczna i wystawiennicza/Teatry i instytucje muzyczne
Województwo wielkopolskie
Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych. Dane według miejsca prezentacji.
Od 1999 roku; dane roczne; NTS 2
n-3 lata, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Dane pochodzą ze sprawozdań o sieci i działalności teatrów i instytucji muzycznych.
Teatr - Instytucja lub organizacja zajmująca się profesjonalnie regularnym wystawianiem utworów
scenicznych (dramatycznych, lalkowych, muzycznych i rozrywkowych) posiadająca stały zespół
(aktorów, śpiewaków, tancerzy, muzyków, reżyserów, scenografów itp.), z reguły posiadająca
budynek lub pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych, przy
wykorzystaniu różnych technik przekazu: słowo, ruch, muzyka, dźwięk, plastyka (niezależnie od liczby
występujących w nich osób).
Instytucja muzyczna - Wspólna nazwa instytucji scenicznych, których podstawową warstwą
prezentacji jest muzyka (opera, operetka, filharmonia, orkiestra, zespół pieśni i tańca).
Dane uwzględniają jednostki wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i
ekonomiczno-finansowym, prowadzące jednorodną działalność sceniczną, niezależnie od liczby
posiadanych scen.
Do liczby jednostek nie zaliczono agencji artystycznych nie posiadających stałych zespołów oraz
teatrów impresaryjnych. Dane dotyczące działalności teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych
w kraju nie obejmują specjalnie organizowanych występów gościnnych teatrów i artystów
zagranicznych.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie osób biorących udział w przedstawieniach / koncertach w teatrach i
instytucjach muzycznych (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej widzów i słuchaczy, a cel
zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Agata Jakubowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.11 (nr 75)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności
liczba
Bank Danych Lokalnych GUS
Przemysł i budownictwo/Budownictwo mieszkaniowe/Mieszkania oddane do użytkowania wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania zgodnie z prawem budowlanym, przypadająca na 10 tys.
ludności.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Mieszkanie - lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów
mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku - składający się z
jednej lub kilku izb i pomieszczeń pomocniczych (takich jak: przedpokój hol, łazienka, wc, garderoba,
spiżarka, schowek), - do którego prowadzi niezależne wejście. W budynkach zbiorowego
zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe
zamieszkiwanie.
Informacje o mieszkaniach oddanych do użytkowania dotyczą wszystkich mieszkań, tj. mieszkań w
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nowych lub rozbudowanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (mniej niż połowa całkowitej
powierzchni użytkowej jest przeznaczona do celów mieszkalnych).
Oddanie do użytkowania - zgodnie z Prawem budowlanym - następuje w sytuacji, gdy inwestor zgłosił
zakończenie budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu
(w drodze decyzji), lub gdy inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie (w drodze decyzji) od organu
nadzoru budowlanego.
Do przeliczeń przyjęto liczbę ludności według stanu na dzień 30 VI.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. ludności
(im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej dostępnych nowych mieszkań, a cel zrealizowany w
większym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.12a (nr 76a)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Łóżka na 10 tys. mieszkańców na oddziałach specjalistycznych szpitali (kardiologicznym,
kardiochirurgicznym, onkologicznym, psychiatrycznym, medycyny paliatywnej)
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Łóżka na oddziałach specjalistycznych (kardiologicznym, kardiochirurgicznym, onkologicznym,
psychiatrycznym, dla przewlekle chorych) na 10 tys. ludności
łóżko
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Szpitale/Łóżka w szpitalach ogólnych - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba łóżek na oddziałach specjalistycznych w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Łóżko – łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zajęte przez pacjenta lub
przygotowane na jego przyjęcie.
Od 2004 r. wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia do oddziałów kardiologicznych wliczono oddziały
intensywnego nadzoru kardiologicznego, a do oddziałów dla przewlekle chorych – oddziały
medycyny paliatywnej. Do oddziałów chirurgicznych wliczono oddziały: chirurgiczny ogólny,
chirurgiczny dla dzieci, chirurgii urazowo - ortopedycznej, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny,
urologiczny oraz chirurgii szczękowo-twarzowej a do oddziałów zakaźnych zaliczono: oddziały chorób
zakaźnych oraz obserwacyjno-zakaźne. Dane od 2012 r. z zakresu szpitali ogólnych obejmują
placówki MON i MSW a nie obejmują szpitali w zakładach karnych (Ministerstwa Sprawiedliwości).
M
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= Ł" + Ł+ + Ł) + Ł + ŁO

gdzie:
Lk – liczba łóżek w szpitalach na oddziałach specjalistycznych na 10 tys. ludności
Łk – liczba łóżek w szpitalach na oddziałach kardiologicznych na 10 tys. ludności
Łc – liczba łóżek w szpitalach na oddziałach kardiochirurgicznych na 10 tys. ludności
Ło – liczba łóżek w szpitalach na oddziałach onkologicznych na 10 tys. ludności
Łp – liczba łóżek w szpitalach na oddziałach psychiatrycznych na 10 tys. ludności
Łr – liczba łóżek w szpitalach na oddziałach dla przewlekle chorych na 10 tys. ludności
Wskaźnik informuje o liczbie łóżek na oddziałach specjalistycznych szpitali przypadających na 10 tys.
ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej dostępnych łóżek, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.12b (nr 76b)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Łóżka na 10 tys. mieszkańców na oddziałach specjalistycznych szpitali (kardiologicznym,
kardiochirurgicznym, onkologicznym, psychiatrycznym, medycyny paliatywnej)
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Łóżka na oddziałach kardiologicznych na 10 tys. ludności
łóżko
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Szpitale/Łóżka w szpitalach ogólnych - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba łóżek w szpitalach na oddziałach kardiologicznych w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
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Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Łóżko – łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zajęte przez pacjenta lub
przygotowane na jego przyjęcie.
Kardiologia - dział medycyny zajmujący się chorobami serca i układu krążenia; ich rozpoznawaniem i
leczeniem.
Oddział kardiologiczny - jednostka organizacyjna szpitala świadcząca całodobową lekarskopielęgniarską opiekę nad pacjentami w zakresie leczenia chorób serca i układu krążenia.
Od 2004 r. wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia do oddziałów kardiologicznych wliczono oddziały
intensywnego nadzoru kardiologicznego, a do oddziałów dla przewlekle chorych – oddziały
medycyny paliatywnej. Do oddziałów chirurgicznych wliczono oddziały: chirurgiczny ogólny,
chirurgiczny dla dzieci, chirurgii urazowo - ortopedycznej, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny,
urologiczny oraz chirurgii szczękowo-twarzowej a do oddziałów zakaźnych zaliczono: oddziały chorób
zakaźnych oraz obserwacyjno-zakaźne. Dane od 2012 r. z zakresu szpitali ogólnych obejmują
placówki MON i MSW a nie obejmują szpitali w zakładach karnych (Ministerstwa Sprawiedliwości).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie łóżek na oddziałach kardiologicznych szpitali przypadających na 10 tys.
ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej dostępnych łóżek, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.12c (nr 76c)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Łóżka na 10 tys. mieszkańców na oddziałach specjalistycznych szpitali (kardiologicznym,
kardiochirurgicznym, onkologicznym, psychiatrycznym, medycyny paliatywnej)
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Łóżka na oddziałach kardiochirurgicznych na 10 tys. ludności
łóżko
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Szpitale/Łóżka w szpitalach ogólnych - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba łóżek w szpitalach na oddziałach kardiochirurgicznych w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Łóżko – łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zajęte przez pacjenta lub
przygotowane na jego przyjęcie.
Kardiochirurgia - dział medycyny zajmujący się leczeniem operacyjnym chorób serca i układu
krążenia.
Oddział kardiochirurgiczny - jednostka organizacyjna szpitala świadcząca całodobową lekarskopielęgniarską opiekę nad pacjentami w zakresie leczenia operacyjnego chorób serca i układu
krążenia.
Od 2004 r. wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia do oddziałów kardiologicznych wliczono oddziały
intensywnego nadzoru kardiologicznego, a do oddziałów dla przewlekle chorych – oddziały
medycyny paliatywnej. Do oddziałów chirurgicznych wliczono oddziały: chirurgiczny ogólny,
chirurgiczny dla dzieci, chirurgii urazowo - ortopedycznej, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny,
urologiczny oraz chirurgii szczękowo-twarzowej a do oddziałów zakaźnych zaliczono: oddziały chorób
zakaźnych oraz obserwacyjno-zakaźne. Dane od 2012 r. z zakresu szpitali ogólnych obejmują
placówki MON i MSW a nie obejmują szpitali w zakładach karnych (Ministerstwa Sprawiedliwości).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie łóżek na oddziałach kardiochirurgicznych szpitali przypadających na 10
tys. ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej dostępnych łóżek, a cel zrealizowany w
większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.12d (nr 76d)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika

Łóżka na 10 tys. mieszkańców na oddziałach specjalistycznych szpitali (kardiologicznym,
kardiochirurgicznym, onkologicznym, psychiatrycznym, medycyny paliatywnej)
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Łóżka na oddziałach onkologicznych na 10 tys. ludności
łóżko
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Szpitale/Łóżka w szpitalach ogólnych - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba łóżek w szpitalach na oddziałach onkologicznych w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
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Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Od 2005 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Łóżko – łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zajęte przez pacjenta lub
przygotowane na jego przyjęcie.
Onkologia - dział medycyny zajmujący się schorzeniami nowotworowymi; ich rozpoznawaniem i
leczeniem.
Oddział onkologiczny - jednostka organizacyjna szpitala świadcząca całodobową lekarskopielęgniarską opiekę nad pacjentami w zakresie leczenia chorób nowotworowych.
Od 2004 r. wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia do oddziałów kardiologicznych wliczono oddziały
intensywnego nadzoru kardiologicznego, a do oddziałów dla przewlekle chorych – oddziały
medycyny paliatywnej. Do oddziałów chirurgicznych wliczono oddziały: chirurgiczny ogólny,
chirurgiczny dla dzieci, chirurgii urazowo - ortopedycznej, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny,
urologiczny oraz chirurgii szczękowo-twarzowej a do oddziałów zakaźnych zaliczono: oddziały chorób
zakaźnych oraz obserwacyjno-zakaźne. Dane od 2012 r. z zakresu szpitali ogólnych obejmują
placówki MON i MSW a nie obejmują szpitali w zakładach karnych (Ministerstwa Sprawiedliwości).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie łóżek na oddziałach onkologicznych szpitali na 10 tys. ludności (im
wyższa wartość wskaźnika, tym więcej dostępnych łóżek, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.12e (nr 76e)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Łóżka na 10 tys. mieszkańców na oddziałach specjalistycznych szpitali (kardiologicznym,
kardiochirurgicznym, onkologicznym, psychiatrycznym, medycyny paliatywnej)
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Łóżka na oddziałach psychiatrycznych na 10 tys. ludności
łóżko
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Szpitale/Łóżka w szpitalach ogólnych - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na oddziałach psychiatrycznych w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wskaźnik prezentuje dane dotyczące łóżek na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych.
Łóżko – łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zajęte przez pacjenta lub
przygotowane na jego przyjęcie.
Psychiatria - dział medycyny zajmujący się chorobami psychicznymi; ich rozpoznawaniem i leczeniem.
Oddział psychiatryczny - jednostka organizacyjna szpitala świadcząca całodobową lekarskopielęgniarską opiekę nad pacjentami w zakresie leczenia chorób psychicznych.
Od 2004 r. wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia do oddziałów kardiologicznych wliczono oddziały
intensywnego nadzoru kardiologicznego, a do oddziałów dla przewlekle chorych – oddziały
medycyny paliatywnej. Do oddziałów chirurgicznych wliczono oddziały: chirurgiczny ogólny,
chirurgiczny dla dzieci, chirurgii urazowo - ortopedycznej, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny,
urologiczny oraz chirurgii szczękowo-twarzowej a do oddziałów zakaźnych zaliczono: oddziały chorób
zakaźnych oraz obserwacyjno-zakaźne. Dane od 2012 r. z zakresu szpitali ogólnych obejmują
placówki MON i MSW a nie obejmują szpitali w zakładach karnych (Ministerstwa Sprawiedliwości).
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie łóżek na oddziałach psychiatrycznych szpitali na 10 tys. ludności (im
wyższa wartość wskaźnika, tym więcej dostępnych łóżek, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Beata Hofman
-

KOD WSKAŹNIKA: P.8.12f (nr 76f)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych

Łóżka na 10 tys. mieszkańców na oddziałach specjalistycznych szpitali (kardiologicznym,
kardiochirurgicznym, onkologicznym, psychiatrycznym, medycyny paliatywnej)
CEL GENERALNY: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
Łóżka na oddziałach dla przewlekle chorych na 10 tys. ludności
łóżko
Bank Danych Lokalnych GUS
Ochrona zdrowia i opieka społeczna/Szpitale/Łóżka w szpitalach ogólnych - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
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Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na oddziałach dla przewlekle chorych w przeliczeniu na 10 tys.
ludności.
Od 2005 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
W związku z tym, że od 2004 r. (wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia) oddziały medycyny
paliatywnej włączono do oddziałów dla przewlekle chorych, prezentowane dane obejmują łóżka na
oddziałach dla osób przewlekle chorych.
Łóżko – łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zajęte przez pacjenta lub
przygotowane na jego przyjęcie.
Oddział dla przewlekle chorych - jest oddziałem udzielającym stacjonarnych, całodobowych
świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem kontynuację leczenia, pielęgnację i
rehabilitację osób po przebytym leczeniu w oddziałach opieki krótkoterminowej.
Celem oddziału dla przewlekle chorych jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które
przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony
proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz
wymagają dalszej hospitalizacji. Ponadto ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności
oraz braku możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego
nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:
− opiekę lekarską,
− opiekę pielęgniarską,
− usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
− leczenie farmakologiczne,
− zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
− zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
− ustalenie i stosowanie diety,
− stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
− zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia.
Od 2004 r. wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia do oddziałów kardiologicznych wliczono oddziały
intensywnego nadzoru kardiologicznego, a do oddziałów dla przewlekle chorych – oddziały
medycyny paliatywnej. Do oddziałów chirurgicznych wliczono oddziały: chirurgiczny ogólny,
chirurgiczny dla dzieci, chirurgii urazowo - ortopedycznej, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny,
urologiczny oraz chirurgii szczękowo-twarzowej a do oddziałów zakaźnych zaliczono: oddziały chorób
zakaźnych oraz obserwacyjno-zakaźne. Dane od 2012 r. z zakresu szpitali ogólnych obejmują
placówki MON i MSW a nie obejmują szpitali w zakładach karnych (Ministerstwa Sprawiedliwości).
Medycyna paliatywna - dział medycyny, który obejmuje leczenie i opiekę nad osobami nieuleczalnie
chorymi, znajdującymi się w stanie terminalnym śmiertelnej choroby, otaczając ich jak płaszczem
(łac. pallium - płaszcz). Celem medycyny paliatywnej jest poprawienie jakości życia chorych, a także
ich rodzin. Obejmuje zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych,
łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych.
Stan terminalny - ostatni okres życia chorego (terminus – granica, kres), w którym badania
diagnostyczne i leczenie przyczynowe często tracą na znaczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których
nagłe pogorszenie stanu chorego może być wywołane przyczyną, której skorygowanie przyniesie
istotne korzyści kliniczne.
Oddział medycyny paliatywnej - jednostka organizacyjna szpitala świadcząca całodobową opiekę nad
chorymi umierającymi. Oddział medycyny paliatywnej nie może funkcjonować w ramach innego
oddziału szpitalnego. Musi być odrębną komórką organizacyjną zakładu opieki
zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb,
przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie łóżek na oddziałach dla przewlekle chorych w przeliczeniu na 10 tys.
ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej dostępnych łóżek, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
WROT, Beata Hofman
-
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WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO 9.
KOD WSKAŹNIKA: P.9.1 (nr 77)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys.
ludności
CEL GENERALNY: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne w rejestrze REGON na 10 tys.
ludności
podmiot
Bank Danych Lokalnych GUS
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Podmioty gospodarki
narodowej – wskaźniki/Podmioty - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba podmiotów gospodarki narodowej - fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych nowo
zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców.
Od 2002 roku; dane roczne; NTS 5
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Fundacja – osoba prawna, której działalność oparta jest na majątku przekazanym przez założycielafundatora i bieżących wpłatach (dotacjach), ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub
gospodarczo użytecznych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura
i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacja działa
na podstawie ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach oraz swojego statutu. Uzyskuje osobowość prawną
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Założyciel-fundator - osoba fizyczna niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź
osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą.
Stowarzyszenie – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie osób o celach niezarobkowych, które
samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty
wewnętrzne dotyczące jego działalności. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom
polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
uchwalony statut. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie
zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej
oraz terenowych baz danych. Jest on obecnie jedynym w Polsce zintegrowanym rejestrem
obejmującym wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany przez Główny
Urząd Statystyczny unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON, który stosowany
jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu
zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej każdy podmiot gospodarki
narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w REGON.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie nowo zarejestrowane podmiotów - fundacji, stowarzyszeń i organizacji
społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej
podmiotów, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.9.2 (nr 78)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych

Udział dochodów JST na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w
dochodach JST ogółem
CEL GENERALNY: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem
Udział dochodów JST na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w
dochodach JST ogółem
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Dochody gmin i miast na prawach powiatu - Finanse publiczne/Dochody budżetów gmin i miast na
prawach powiatu/Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych

Kategoria/podkategoria

Dochody powiatów - Finanse publiczne/Dochody budżetów powiatów/Finansowanie i
współfinansowanie programów i projektów unijnych
Dochody województwa - Finanse publiczne/Dochody
współfinansowanie programów i projektów unijnych

Poziom prezentacji danych

Województwo wielkopolskie
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budżetów

województw/Finansowanie

i

Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Wartość dochodów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na finansowanie i
współfinansowanie programów i projektów unijnych w stosunku do wartości dochodów tych
jednostek ogółem.
Dochody gmin i miast na prawach powiatu - Od 2010 roku; dane roczne; NTS 5
Dochody powiatów - Od 2010 roku; dane roczne; NTS 4
Dochody województwa - Od 2010 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Zgodnie z ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego (JST) są:
1) dochody własne
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są:
− spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST,
− dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
− odsetki od pożyczek udzielanych przez JST o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
− odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody JST,
− odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej i inne,
− udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą także być:
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o udziale dochodów JST przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie
programów i projektów unijnych w dochodach ogółem (im wyższa wartość wskaźnika, tym większa
wartość dochodów z ww. źródła, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-

KOD WSKAŹNIKA: P.9.3 (nr 79)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych
CEL GENERALNY: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję
%
Bank Danych Lokalnych GUS
Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości/Przestępstwa stwierdzone przez Policję w
zakończonych postepowaniach przygotowawczych w zakończonych postępowaniach
przygotowawczych/Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postepowaniach
przygotowawczych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg powiatów
Województwo wielkopolskie
Stosunek liczby przestępstw, które zostały wykryte w danym roku (łącznie z wykrytymi po podjęciu z
umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym roku, powiększonej o liczbę przestępstw
stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu
niewykrycia sprawców.
Od 2012 roku; dane roczne; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Przestępstwo - zgodnie pięcioelementową definicją zawartą w Kodeksie Karnym jest to:
− Czyn człowieka naruszający normę sankcjonowaną,
− Karalny (jest opisany w ustawie zawierającej normy sankcjonujące),
− Bezprawny (nie jest popełniony w okolicznościach wyłączających bezprawność),
− Karygodny (jego społeczna szkodliwość jest większa niż znikoma),
− Zawiniony (sprawcy można przypisać winę w czasie czynu).
Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu
przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem.
Umorzenie postępowania jest to jego zakończenie, które może nastąpić jedynie wówczas, gdy dalsze
prowadzenie danej sprawy jest niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe.
Od 2013 r. wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw obliczane są z wyłączeniem informacji
statystycznych o śledztwach i dochodzeniach własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia
uprawnionym organom innym niż Policja oraz z ograniczonymi informacjami o czynach karalnych
nieletnich, dlatego nie są w pełni porównywalne ze wskaźnikami z lat ubiegłych.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie przestępstw wykrytych w stosunku liczby przestępstw stwierdzonych
(im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej wykrytych przestępstw, a cel zrealizowany w większym
stopniu).
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Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.9.4 (nr 80)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych
Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne
Sposób wyliczenia wskaźnika
Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. ludności
CEL GENERALNY: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem
Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. ludności
osoba
Bank Danych Lokalnych GUS
Transport i łączność/Wypadki drogowe/ Wypadki drogowe i ich ofiary - wskaźniki
Województwo wielkopolskie
Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności.
Od 2011 roku; dane roczne; NTS 4
Od 2003 roku; dane roczne; NTS 2
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wypadek drogowy to zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w
wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób.
Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę zmarłą w wyniku doznanych obrażeń na
miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni.
Nie dotyczy, wskaźnik wyliczony przez GUS
Wskaźnik informuje o liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys.
ludności (im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej ofiar, a cel zrealizowany w mniejszym stopniu).
WROT, Krzysztof Borkowicz
-

KOD WSKAŹNIKA: P.9.5 (nr 81)
Nazwa wskaźnika z SRWW
Cel generalny/strategiczny
Nazwa wskaźnika wg źródła
Jednostka miary
Źródło danych
Kategoria/podkategoria
Poziom prezentacji danych
Opis wskaźnika
Dostępność danych w systemie,
częstotliwość, poziom agregacji
danych
Aktualność danych

Metoda
pomiaru/wyjaśnienia
metodologiczne

Frekwencja w wyborach parlamentarnych i samorządowych
CEL GENERALNY: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem
Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych
%
Państwowa Komisja Wyborcza (za pośrednictwem Banku Danych Lokalnych GUS)
Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości/Organy przedstawicielskie/Wybory samorządowe w
2014 roku
Województwo wielkopolskie
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w wyborach do jednostek samorządu
terytorialnego w relacji do ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, wyrażona w procentach.
Od 2006 roku; częstotliwość co najmniej czteroletnia, uzależniona od terminu wyborów; NTS 4
n-1 rok, gdzie n=bieżący rok monitorowania
Wybory do samorządu terytorialnego przeprowadzane są co 4 lata.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma w wyborach do organów samorządu terytorialnego:
a) rady gminy – obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem
polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na
obszarze tej gminy,
b) rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i
województwa;
c) prezydenta, burmistrza, wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej
gminy.
Nie ma prawa wyborczego osoba:
1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Spisy wyborców określające listy uprawnionych do głosowania sporządza się w urzędzie gminy na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.

PM =
Sposób wyliczenia wskaźnika

/7Q + /R4 + /R5 ST4 + /2 + /22
100%
17Q + 1R4 + 1R5 ST4 + 12 + 122

gdzie:
Fs – frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych
Wsw – liczba wyborców oddających głos – sejmik województwa
WRP – liczba wyborców oddających głos – rady powiatów
WRG NP – liczba wyborców oddających głos – rady gmin i rady miast w miastach na prawach powiatu
WI – liczba wyborców w I turze – wójtowie burmistrzowie i prezydenci miast
WII – liczba wyborców w II turze – wójtowie burmistrzowie i prezydenci miast
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Interpretacja
Odpowiedzialny za pozyskanie
wartości wskaźnika
Dodatkowy komentarz

Ksw – liczba wydanych kart do głosowania – sejmik województwa
KRP – liczba wydanych kart do głosowania – rady powiatów
KRG MNP – liczba wydanych kart do głosowania – rady gmin i rady miast w miastach na prawach powiatu
KI – liczba wydanych kart do głosowania w I turze – wójtowie burmistrzowie i prezydenci miast
KII – liczba wydanych kart do głosowania w I turze – wójtowie burmistrzowie i prezydenci miast
Wskaźnik informuje o frekwencji ludności w wyborach samorządowych (im wyższa wartość
wskaźnika, tym większa aktywność obywateli, a cel zrealizowany w większym stopniu).
WROT, Sylwia Górniak
-
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