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Opisy metodologiczne, źródło informacji

Opisy badań statystycznych (Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej)

• próba badania (populacja) – kto przekazuje dane?

• przedmiot badania, logiczne i arytmetyczne zależności pomiędzy danymi

w ramach badania – co?

• moment sprawozdawczy (data, okres, który obejmuje badanie) – kiedy?

• rząd danych, jednostki miary

• gestor
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Program badań statystycznych statystyki publicznej
Metainformacje -> Badania statystyczne
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Źródła metainformacji w statystyce publicznej
Metainformacje -> Szczegółowy format przekazywanych danych

• Szczegółowe informacje metodologiczne dotyczące programu 
badań statystycznych statystyki publicznej
(http://form.stat.gov.pl/formaty/objasnienia-pbssp.php?rok-pbssp=2019)
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Źródła metainformacji w statystyce publicznej
Sprawozdawczość podmiotów – Portal Sprawozdawczy

• Podpowiedzi dla respondentów + reguły kontrolne
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Źródła metainformacji w statystyce publicznej
Metainformacje -> Słownik pojęć

• Słownik Pojęć, opisy wskaźników, Klasyfikacje
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METAINFORMACJE

Co jeszcze jest ważne? 

Informacje o:

• kompletności danych – atrybuty jakościowe

• zmianach metodologicznych - porównywalności danych z wynikami badań w 
poprzednich momentach sprawozdawczych

• dostępnym szeregu czasowym

• zasadach agregacji danych – uwarunkowaniach, sytuacjach szczególnych

• skutkach ochrony danych niejawnych

i …

Łatwość dostępu
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Źródła metainformacji w statystyce publicznej

Objaśnienia metodologiczne w bankach i bazach danych GUS
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Informacje metodologiczne w statystycznych bazach danych

• Opisy kompleksowe / metryki
•  Informacje kontekstowe
• Odwołania do Słownika Pojęć
• Atrybuty jakościowe
• Układ terytorialny / Zmiany w podziale terytorialnym
• Data publikacji /aktualizacji
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Źródła informacji metodologicznych w bazach danych
• Metryki – najczęstsza forma publikacji metadanych
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METRYKI - ODWOŁANIA
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Nad tablicą z 
danymi

Metadane - układ 
danych



Ile osób pracowało w Polsce w 2017 roku?

• 9 476 011
• 11 833 969 
czy

• 15 380 695 ?

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

Metadane w BDL  – kategoria RYNEK PRACY

12

(i) - warto to czytać!



Polska – w 2017 roku pracowało 9 476 011 osób
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Polska – w 2017 roku pracowało 11 833 969 osób
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Polska – w 2017 roku pracowało 15 380 695 osób
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Odwołania do Słownika Pojęć
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Atrybuty 
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Eksport  tablicy i metadanych – plik xlsx
Kategoria: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)

Dane kwartalne. Dane dotyczące wyników 
finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w 
dostosowaniu do nowelizacji ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 IX 1994 r. (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2002 
r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami). […]

Grupa: WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
Dane w zakresie wyników finansowych 
przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów 
gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i 
zobowiązanych do sporządzania co kwartał 
sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym - F-01/I-01, w których liczba pracujących 
przekracza 49 osób. […]

Podgrupa: Wyniki finansowe wg sekcji PKD 2007
Od 2009 r. dane prezentuje się w układzie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007). 
Wprowadzone zmiany w klasyfikacji PKD 2007 w 
stosunku do klasyfikacji PKD 2004 wynikają przede 
wszystkim ze zmian zakresowych, polegających na 
wprowadzeniu nowych grupowań rodzajów 
działalności (uwzględnienie nowych, podział lub 
agregacja dotychczasowych), a także na 
przesunięciach rodzajów działalności pomiędzy 
poszczególnymi poziomami klasyfikacyjnymi. 
Spowodowało to, że w PKD 2007 wyróżnia się m.in. 21 
sekcji i 88 działów, a w PKD 2004 - 17 sekcji i 62 działy. 
Należy również zwrócić uwagę, że w niektórych 
przypadkach, pomimo zmienionych nazw poziomów 
klasyfikacyjnych wg PKD 2007 w stosunku do PKD 2004 
- dane mogą być nieporównywalne z poprzednio 
prezentowanymi (wg PKD 2004) ze względu na ww. 
zmiany. […]

Data 
ostatniej 
aktualizacji: 2019-05-23

Wymiary:
Okresy; Zakres przedmiotowy; Sekcje wg PKD 2007; 
Rok

Przypisy: Znak […] # - Tajemnica statystyczna
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Atrybuty jakościowe danych
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/atrybut#

Tablica Atrybut Opis

-
Znak '-' oznacza brak informacji z powodu: zmiany poziomu prezentacji, zmian 
wprowadzonych do wykazu jednostek terytorialnych lub modyfikacji listy cech w 
danym okresie sprawozdawczym

- lub 0 n Dana jeszcze niedostępna, będzie dostępna

0 # Tajemnica statystyczna

0 a Wartość mniejsza niż przyjęty format prezentacji

0 x
Wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe (w tym ze względu na wysoki 
błąd losowy próby w badaniach reprezentacyjnych, np. BAEL); brak informacji 
wiarygodnych lub porównywalnych

wartość k Agregat może być niekompletny

wartość m Zmiany metodologiczne

wartość p Łącznie dla powiatu i miasta na prawach powiatu
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https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/atrybut
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Nazwa
Ludność Zmiana liczby ludności 

na 1000 mieszkańców
2014 2015 2014 2015

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

Zielona Góra (1) 118 920 138 711 4,4 166,4
Zielona Góra (2) 19 592 -

Powierzchnia w ha
2014 2015
[ha] [ha]

Zielona Góra (1) 5 834 27 832

(i) - warto to czytać! Zmiany w podziale terytorialnym  



Zmiany w podziale terytorialnym - skutki dla Zielonej Góry

Wyszczególnienie J.m. 2014 2015*/

Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do 
długości sieci wodociągowej

ogółem % 113,07 88,51

Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 262,1 375,1

Kanalizacja ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 109 996 116 749

Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej km 231,8 423,8

Wodociągi ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 114 966 131 444

Sieć gazowa długość czynnej sieci m 227 144 428 042

Sieć gazowa zużycie gazu tys.m3 20 876,3 28 294,0

Sieć rozdzielcza na 100 km2 sieć wodociągowa km 397,3 152,3

Sieć rozdzielcza na 100 km2 sieć kanalizacyjna km 449,3 134,8

Sieć rozdzielcza na 100 km2 sieć gazowa km 376,4 140,5

Budynki mieszkalne ogółem - 8 482 13 539
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*/ spadek
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STRATEG – metadane - metryki
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STRATEG – atrybuty / metryka
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SDG (Sustainable Development Goals) – opisy wskaźników
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Bank Danych Makroekonomicznych – opisy wskaźników
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Częste błędy interpretacyjne
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Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy osoby
ogółem 968888
3 miesiące i mniej 294991
3 - 6 miesięcy 144047
6 - 12 miesięcy 146549
powyżej 12 miesięcy 383301
12 - 24 miesięcy 143485
powyżej 24 miesięcy 239816

• Wyjątki w agregacji 
danych

• Ważne są nazwy  
zmiennych



Kod Nazwa
ogółem

2018
[osoba]

0000000 POLSKA 38 411 148
0200000 DOLNOŚLĄSKIE 2 901 225
0201000 Powiat bolesławiecki 90 200
0201011 Bolesławiec (1) 38 935
0201022 Bolesławiec (2) 14 626
0201032 Gromadka (2) 5 367
0201043 Nowogrodziec (3) 15 258

0201044 Nowogrodziec - miasto (4) 4 235
0201045 Nowogrodziec - obszar wiejski (5) 11 023

Częste błędy interpretacyjne
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• Opis wskaźnika –
podstawa „per capita”

• Dane dla gmin miejsko – wiejskich
rodzaj 3 = rodzaj 4 + rodzaj 5

• Budżety jst
sumowanie danych
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Alina Bieńkowska
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
a.bienkowska@stat.gov.pl

Wszelkie sugestie lub własne propozycje 
dotyczące zawartości i sposobu dostępu 

do metadanych w statystycznych bankach i bazach danych 
prosimy kierować na adresy wskazane w zakładkach kontakt.

Państwa uwagi są dla nas bardzo cenne!

mailto:a.bienkowska@stat.gov.pl

