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Projekt: Wsparcie w zakresie rozwijania zestawu wskaźników do monitorowania 
narodowych strategii zrównoważonego rozwoju – Rozwój i wdrożenie polskiego 
zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju

 W ramach wymienionego projektu w latach 2009-2011 były realizowane
pierwsze prace, mające na celu opracowanie krajowego zestawu wskaźników
do monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju oraz opracowanie i wdrożenie
strategii ich udostępniania.

 Z uwagi na brak w Polsce Narodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, projekt
zakładał dobór wskaźników zrównoważonego rozwoju w oparciu o założenia i cele
odnoszące się do wyzwań zrównoważonego rozwoju zapisanych w krajowych
dokumentach strategicznych.

 Wynikiem projektu była opracowana lista 77 wskaźników zrównoważonego
rozwoju kraju w układzie 4 ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego
i instytucjonalno-politycznego.
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Zasada zrównoważonego rozwoju posiada w Polsce rangę
konstytucyjną i jest zawarta w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej jako jedna z zasad ustrojowych. Zrównoważony rozwój jest
podstawowym celem polityki rozwoju prowadzonej na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym w oparciu o odpowiednie
dokumenty strategiczne. Identyfikacja celów i priorytetów odnoszących
się do wyzwań zrównoważonego rozwoju zapisanych w krajowych
dokumentach strategicznych stanowiła podstawę do opracowania
krajowej listy wskaźników zrównoważonego rozwoju.
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Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin



Założenia przyjęte w pracach nad zestawem wskaźników 
zrównoważonego rozwoju 

 Za podstawę aktualizacji zestawu wskaźników przyjęto założenia i rozwiązania
ustalone w trakcie realizacji zakończonego w 2011 r. projektu, dotyczące
zarówno metody doboru wskaźników jak również ich grupowania według ładów
i dziedzin.

 W pracach nad zestawem wskaźników monitorujących ZR zastosowano definicję
zrównoważonego rozwoju zawartą w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. w art. 3 pkt. 50: Zrównoważony rozwój – to rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
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Założenia przyjęte w pracach nad zestawem wskaźników 
zrównoważonego rozwoju 

 W pracach nad przygotowaniem zaktualizowanego zestawu wskaźników
wykorzystano formę konkretyzacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
zastosowaną w zrealizowanym wcześniej projekcie.

Wybór wskaźników poprzedzony został odpowiedzią na pytanie: co chcemy
mierzyć?, czyli jakie elementy koncepcji zrównoważonego rozwoju będą
przedmiotem pomiaru. Fundament monitoringu stanowił komplementarny opis
ww. koncepcji rozwoju poprzez identyfikację:

• zasad zrównoważonego rozwoju, stanowiących podstawowy „filtr” dla selekcji
wskaźników,

• celów jako pozytywnych stanów docelowych rozwoju, opisanych w różnych
dokumentach strategicznych,

• ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, instytucjonalno-
-politycznego.
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Założenia przyjęte w pracach nad zestawem wskaźników 
zrównoważonego rozwoju 

Cele oraz łady mają charakter wzorców do osiągnięcia, do których zmierzają
zrównoważone zmiany rozwojowe. Wzajemne powiązania tych fundamentalnych dla
prawidłowego pomiaru zrównoważonego rozwoju kategorii ilustruje poniższy rysunek.
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Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin

 Podczas doboru wskaźników w ramach poszczególnych ładów i dziedzin kierowano 
się następującymi kryteriami:

• obecność na liście wskaźników do monitorowania realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
UE,

• porównywalność międzynarodowa,
• dostępność danych,
• wiarygodność źródła danych.

 Wśród licznych wymogów poprawności wskaźnika zrównoważonego rozwoju należy 
wymienić przede wszystkim:

• konieczność występowania związku merytorycznego z opisywanym zjawiskiem zrównoważonego
rozwoju poprzez odpowiedź na pytania: czy wskaźnik wyraża istotę zrównoważonego rozwoju i jaki
ład, temat, jaką zasadę oraz cel rozwojowy wskaźnik opisuje?

• poprawność formalną ocenianą na podstawie ogólnych zasad poprawności budowy wskaźnika
(ocenie podlegały następujące kryteria: interpretacja – dostępność wyjaśnień i komentarzy
ułatwiających zrozumienie treści prezentowanych informacji, teoretyczna trafność – czy wskaźnik
możliwie najlepiej odzwierciedla zachodzące zjawiska, metodologia – czy istnieje jasna i czytelna
metodologia obliczania wskaźnika, jakość oraz porównywalność i dostępność danych).
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 Prace aktualizacyjne w pierwszym etapie obejmowały swoim zakresem
wypracowaną w ramach projektu listę wskaźników i dotyczyły zarówno rewizji
metryk wskaźników (dodano wyjaśnienia metodyczne, uaktualniono
monitorowane cele w zakresie obowiązujących dokumentów strategicznych)
jak i aktualizacji danych.

 W drugim etapie po analizie celów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju
zapisanych w obowiązujących dokumentach strategicznych oraz po przeglądzie
międzynarodowych dokumentów i baz danych związanych ze zrównoważonym
rozwojem opracowano propozycje nowych wskaźników do listy krajowej.
W wyniku prowadzonych prac powstał wyjściowy zestaw wskaźników
zrównoważonego rozwoju tzw. długa lista. Wykaz ten składał się z 76 wskaźników
wybranych do monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju w 2011 r.
oraz 56 nowych wskaźników.

Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin
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Wyboru celów związanych ze zrównoważonym rozwojem kraju dokonano na
podstawie dokumentów strategicznych oraz polityk:

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK)

Strategia Rozwoju Kraju (SRK)

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2010” (SIEG)

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT)

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ)

Strategia Sprawne Państwo 2010 (SSP)

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2010 (SRKS)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2010: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR)

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2011 (SRSBN RP)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)

Umowa Partnerstwa (UP)

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka Leśna Państwa

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025

Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin
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Polityka Klimatyczna Polski



 W końcowym etapie ograniczono liczbę wskaźników biorąc pod uwagę ocenę ich
znaczenia dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wypracowany w ten sposób
zestaw wskaźników stanowi propozycję statystyki publicznej w zakresie pomiaru
zrównoważonego rozwoju kraju.

 W rezultacie przeprowadzonej selekcji wskaźników do listy krajowej dobrano
101 wskaźników rekomendowanych do systemu monitoringu zrównoważonego
rozwoju kraju. Zestaw wskaźników do oceny zrównoważonego rozwoju kraju
zawiera wskaźniki ze źródeł statystycznych, administracyjnych oraz badań
prowadzonych przez inne instytucje. Charakterystyki wskaźników dokonano
według jednolitego schematu opisu metodologicznego tworzącego tzw. metrykę.

Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin

10katowice.stat.gov.pl



Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin
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ŁAD SPOŁECZNY

2011 2015

Obszary tematyczne Liczba wskaźników Dziedziny Liczba wskaźników W tym nowe

ŁAD SPOŁECZNY

Zmiany demograficzne 4 Zmiany demograficzne 4 2

Zdrowie publiczne 5 Zdrowie publiczne 5 2

Integracja społeczna 4 Ubóstwo i warunki życia 6 2

Edukacja 3 Edukacja 5 2

Dostęp do rynku pracy 5 Dostęp do rynku pracy 6 1

Bezpieczeństwo publiczne 2 Bezpieczeństwo publiczne 2 1

Zrównoważone wzorce konsumpcji 3 Wzorce konsumpcji 3 1

razem 26 razem 31 11



2011 2015

Obszary tematyczne Liczba wskaźników Dziedziny Liczba wskaźników W tym nowe

ŁAD GOSPODARCZY
Rozwój gospodarczy 8 Rozwój gospodarczy 10 3

Zatrudnienie 3 Zatrudnienie 4 2

Innowacyjność 4 Innowacyjność 6 2

Transport 1 Transport 4 3

Zrównoważone wzorce produkcji 3 Wzorce produkcji 5 2

razem 19 razem 29 12

Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin
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ŁAD GOSPODARCZY



2011 2015

Obszary tematyczne Liczba wskaźników Dziedziny Liczba wskaźników W tym nowe

ŁAD ŚRODOWISKOWY

Zmiany klimatu 3 Zmiany klimatu 3 0

Energia 4 Energia 4 0

Ochrona powietrza 4 Ochrona powietrza 4 2

Ekosystemy morskie 1 Ekosystemy morskie 1 0

Zasoby słodkiej wody 3 Zasoby słodkiej wody 4 2

Użytkowanie gruntów 3 Użytkowanie gruntów 4 1

Bioróżnorodność 2 Bioróżnorodność 4 2

Gospodarka odpadami 4 Gospodarka odpadami 5 2

razem 24 29 9

Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin
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ŁAD ŚRODOWISKOWY



2011 2015

Obszary tematyczne Liczba wskaźników Dziedziny Liczba wskaźników W tym nowe

ŁAD INSTYTUCJONALNO-POLITYCZNY

Globalne partnerstwo / Finansowanie 

zrównoważonego rozwoju

1 Finansowanie zrównoważonego rozwoju 2 1

– – Globalizacja handlu 1 1

Polityka spójności i efektywności 2 Polityka spójności i efektywności 2 1

Otwartość i uczestnictwo 3 Społeczeństwo obywatelskie - otwartość 

i uczestnictwo oraz aktywność 

obywatelska

5 3

Aktywność obywatelska 1

– – Równoprawność w zarządzaniu 2 2

razem 7 12 8

Wskaźniki ogółem 76 101 40

Kryteria doboru wskaźników oraz przyjęta koncepcja ich grupowania 
według ładów i dziedzin
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ŁAD INSTYTUCJONALNO-POLITYCZNY



ŁAD SPOŁECZNY

Lp. Dziedzina / nazwa wskaźnika / Dokumenty strategiczne

Dziedzina: Zmiany demograficzne

1. Współczynnik dzietności DSRK, SRKL

2. Wskaźnik migracji zagranicznych SRK

3. Stopa przyrostu/ubytku rzeczywistego ludności SRK

4. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym KSRR

Dziedzina: Zdrowie publiczne

5. Oczekiwane trwanie życia osób w wieku 65 lat w zdrowiu SRKL

6. Standaryzowane współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych oraz chorób przewlekłych SRKL

7. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia EHCI DSRK, SRKL

8. Narażenie ludności miejskiej na ponadnormatywne oddziaływanie pyłu PM10 BEiŚ

9 Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem BEiŚ

Dziedzina: Ubóstwo i warunki życia

10. Zagrożenie ubóstwem trwałym SRKL

11. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym SRKL, SRK, UP

12. Nierówność rozkładu dochodów NSRO

13. Zadłużenie gospodarstw domowych SRKL

14. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w wieku 25-34 lata SRKL

15. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym KSRR

Zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski 
w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych
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ŁAD SPOŁECZNY (dok.)

Lp. Dziedzina / nazwa wskaźnika / Dokumenty strategiczne

Dziedzina: Edukacja

16. Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu KSRR, SRKL, SRK, UP

17. Odsetek dzieci na wsi w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym SRKL, SZRWRiR

18. Wydatki publiczne na edukację w relacji do PKB SRK

19. Młodzież niekontynuująca nauki SRKL, SRK, KSRR, UP

20. Odsetek osób w wieku 25-64 lata z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym SRKL

Dziedzina: Dostęp do rynku pracy

21. Odsetek osób w gospodarstwach domowych bez osób pracujących SRK, SRKL

22. Stopa bezrobocia długotrwałego NSRO

23. Stopa bezrobocia według BAEL KSRR

24. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych DSRK, SRKL, SRK

25. Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć NSRO

26. Wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat SRKL, DSRK

Dziedzina: Bezpieczeństwo publiczne

27.
Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 1 mln ludności Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025

28. Przestępstwa stwierdzone na 1000 mieszkańców SSP

Dziedzina: Wzorce konsumpcji

29. Struktura samochodów osobowych według grup wieku SRT

30. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca BEiŚ

31. Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych według rodzajów KSRR

Zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski 
w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych
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ŁAD GOSPODARCZY

Lp. Dziedzina / nazwa wskaźnika / Dokumenty strategiczne

Dziedzina: Rozwój gospodarczy

32. Wzrost produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (rok poprzedni=100) DSRK

33. Stopa inwestycji KSRR, SRK

34. Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 NSRO

35. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB SRK 

36. Wodochłonność gospodarki SRK, BEiŚ, SIEG

37.
Transportochłonność PKB (transport towarowy oraz transport pasażerski) Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025, SRT

38.
Energochłonność transportu w relacji do PKB (2000=100) Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025

39. Wynik (nadwyżka/deficyt) sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB UP

40. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według PPP (UE27=100) KSRR, SRK

41. Stopa oszczędności krajowych brutto w relacji do PKB DSRK

Dziedzina: Zatrudnienie

42. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata DSRK, SRKL, SRK, UP

43. Czas trwania życia zawodowego SRKL 

44. Wskaźnik bierności ekonomiczno-społecznej młodzieży DSRK, SRKL, SRK

45. Współczynnik aktywności zawodowej SRKL, KSRR, SZRWRiR

Zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski 
w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych
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ŁAD GOSPODARCZY (dok.)

Lp. Dziedzina / nazwa wskaźnika / Dokumenty strategiczne

Dziedzina: Innowacyjność

46. Produkty innowacyjne SIEG

47. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki SIEG

48. Wydajność pracy (rok poprzedni=100) SRK 

49. Nakłady na działalność badawczą - rozwojową (B+R) w relacji do PKB DSRK, KSRR, SIEG, UP

50. Wskaźnik Eko-innowacyjności SIEG

51. Liczba wynalazków zgłoszonych przez rezydentów do Europejskiego Urzędu Patentowego na 1 mln mieszkańców DSRK

Dziedzina: Transport

52.
Przewozy intermodalne ładunków transportem kolejowym normalnotorowym Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025, SRT, SRK

53.
Udział transportu kolejowego i wodnego śródlądowego w transporcie ogółem SRT, DSRK, Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025, SRK, 

54.
Udział długości linii kolejowych dostosowanych do prędkości 160 km/h i więcej w długości linii kolejowych ogółem SRT, DSRK, Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025, SRK, 

55. Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich KSRR, SRT

Dziedzina: Wzorce produkcji

56. Wydajność zasobów SIEG 

57.
Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych w powierzchni użytków rolnych ogółem DSRK, SZRWRiR

58. Organizacje ze środowiskowym Systemem Ekozarządzania i Audytu EMAS BEiŚ

59 Odsetek zielonych zamówień publicznych BEiŚ, SIEG, SRK

60. Udział próbek artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej SZRWRiR, SRK 

Zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski 
w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych
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ŁAD ŚRODOWISKOWY

Lp. Dziedzina / nazwa wskaźnika / Dokumenty strategiczne

Dziedzina: Zmiany klimatu

61. Emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2 (1988 = 100) Polityka Klimatyczna Polski

62. Emisja gazów cieplarnianych według sektorów Polityka Klimatyczna Polski BEiŚ, SRT

63. Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę zużytej energii Polityka Klimatyczna Polski, BEiŚ

Dziedzina: Energia

64.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto Polityka energetyczna Polski 

do 2030 roku, BEiŚ, DSRK, SRK

65.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu paliw w transporcie Polityka energetyczna Polski 

do 2030 roku, BEiŚ, SRT

66.
Nakłady na środki trwałe w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii Polityka energetyczna Polski 

do 2030 roku, BEiŚ

67. Energochłonność gospodarki DSRK, SRK

Dziedzina: Ochrona powietrza

68.
Emisja zanieczyszczeń powietrza przez środki transportu drogowego na 1 km2 Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025, SRT 

69.
Średnia emisja CO2 na kilometr z nowych samochodów Polityka Transportowa Państwa 

na lata 2006-2025, SRT

70. Stan jakości powietrza (46 stref w skali kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza) BEiŚ

71. Emisja zanieczyszczeń zakwaszających na 1 km2 (tlenki siarki, tlenki azotu, amoniak) DSRK, BEiŚ

Dziedzina: Ekosystemy morskie

72. Wielkość floty rybackiej SZRWRIR

Zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski 
w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych
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ŁAD ŚRODOWISKOWY (dok.)

Lp. Dziedzina / nazwa wskaźnika / Dokumenty strategiczne

Dziedzina: Zasoby słodkiej wody

73. Wodochłonność przemysłu BEiŚ, SIEG

74. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków co najmniej II stopnia BEiŚ

75. Pobór wody na 1 mieszkańca BEiŚ

76. Pojemność obiektów małej retencji wodnej UP

Dziedzina: Użytkowanie gruntów

77. Udział powierzchni zabudowanej i zurbanizowanej w powierzchni ogółem SRK, BEiŚ

78. Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem KSRR

79. Lesistość Polityka Leśna Państwa, BEiŚ

80. Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni geodezyjnej ogółem BEiŚ, KPZK, KSRR

Dziedzina: Bioróżnorodność

81. Udział powierzchni obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem KPZK 

82. Udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni ogółem KPZK

83. Uszkodzenia drzewostanów przez defoliację Polityka Leśna Państwa, BEiŚ

84. Wskaźnik liczebności ptaków pospolitych krajobrazu rolniczego FBI (2000=100) BEiŚ, DSRK, SZRWRIR, SRK 

Dziedzina: Gospodarka odpadami

85. Odpady niemineralne wytworzone na 1 mieszkańca BEiŚ

86. Odpady komunalne wytworzone na 1 mieszkańca SRK, BEiŚ

87. Odpady komunalne unieszkodliwiane poprzez składowanie na 1 mieszkańca DSRK, SRK, BEiŚ

88. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych KSRR, UP

89. Udział odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych KSRR

Zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski 
w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych
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Lp. Dziedzina / nazwa wskaźnika / Dokumenty strategiczne

Dziedzina: Finansowanie zrównoważonego rozwoju

90. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) dla krajów rozwijających się –

91. Polskie inwestycje bezpośrednie w krajach rozwijających się –

Dziedzina: Globalizacja handlu

92. Import z krajów rozwijających się według grup dochodowych –

Dziedzina: Polityka spójności i efektywności

93. Poziom zaufania wobec instytucji publicznych SRKS, SSP, SRK

94. Wskaźnik postrzeganej korupcji SSP

Dziedzina: Społeczeństwo obywatelskie - Otwartość i uczestnictwo oraz aktywność obywatelska

95. Frekwencja w wyborach parlamentarnych i samorządowych SRKS, KSRR

96. Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu SRK

97. Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną SSP, SRK, UP

98. Wskaźnik zaufania DSRK, SRKS, SRK

99. Odsetek osób angażujących się w wolontariat SRKS

Dziedzina: Równoprawność w zarządzaniu

100. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w ogólnej liczbie pracujących ba stanowiskach kierowniczych UP

101.

Udział kobiet w życiu publicznym Krajowy Program Działań Na Rzecz 

Równego Traktowania Na Lata 

2013-2016

ŁAD INSTYTUCJONALNO-POLITYCZNY

Zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski 
w kontekście obowiązujących dokumentów strategicznych

21katowice.stat.gov.pl



Baza Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju jako narzędzie służące 
do udostępniania i prezentacji wskaźników
Prócz prac metodologicznych i analitycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarze
zainteresowania statystyki publicznej znajduje się również promocja tej idei rozwoju w drodze
udostępniania i rozpowszechniania informacji z ww. zakresu. Realizacji tego celu służyć będzie
Baza Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju. Prace związane z budową bazy prowadzone są
w Urzędzie Statystycznym w Katowicach we współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.

Prezentacja wskaźników w Bazie WZR ma charakter hierarchiczny co przedstawia następujący
schemat struktury modułu:

Ład

Dziedzina

Wskaźnik

Wymiary:
 Jednostki terytorialne:

• moduł krajowy: Polska, kraje UE
• moduł regionalny: Polska, regiony, województwa
• moduł lokalny: Polska, powiaty

 lata od 2004 roku
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Po wyborze wskaźnika w zależności od wybranego modułu dostępne są następujące zakładki:

moduł krajowy

Polska
Porównanie wskaźników modułu

krajowego
Porównanie międzynarodowe Metryka

Tablice

Prezentacja w tablicy danych dla Polski

oraz wybranego z menu wskaźnika

modułu krajowego.

Prezentacja w tablicach danych dla

więcej niż jednego wskaźnika modułu

krajowego oraz jednego wybranego

obszaru terytorialnego (Polska, kraje UE).

Prezentacja w tablicy danych dla wskaźnika modułu krajowego oraz wybranych

krajów UE oraz lat .

Wykresy liniowe (lub punktowe) oraz kolumnowe Mapy

Predefiniowany wykres z danymi dla

Polski.

Wykresy z danymi dla wybranych 

wskaźników oraz wybranego wcześniej 

w tablicy kraju Unii Europejskiej.

Wykres z danymi dla wybranego 

wskaźnika oraz poszczególnych krajów 

członkowskich UE i wybranych lat.

Prezentacja danych dla wybranego 

wskaźnika na mapie dla krajów UE.

Baza Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju 
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moduł regionalny

Baza Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju

Polska
Porównanie wskaźników modułu

regionalnego
Porównanie regionalne Metryka

Tablice

Prezentacja w tablicy danych dla Polski

oraz wybranego z menu wskaźnika

modułu regionalnego.

Prezentacja w tablicach danych dla

więcej niż jednego wskaźnika modułu

regionalnego oraz jednego wybranego

obszaru terytorialnego (Polska, region,

województwo).

Prezentacja w tablicy danych dla wskaźnika modułu regionalnego dla wybranych

lat oraz regionów i/lub województw oraz lat.

Wykresy liniowe (lub punktowe) oraz kolumnowe Mapy

Predefiniowany wykres z danymi dla

Polski.

Wykresy z danymi dla wybranych 

wskaźników oraz wybranego wcześniej 

w tablicy regionu lub województwa.

Wykres z danymi dla wybranego 

wskaźnika oraz wybranych wcześniej 

w tablicy regionów lub województw 

i lat.

Prezentacja danych dla wybranego 

wskaźnika na mapie dla:

- regionów,

- województw.
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Polska
Porównanie wskaźników modułu

lokalnego
Porównanie lokalne Metryka

Tablice

Prezentacja w tablicy danych dla Polski

oraz wybranego z menu wskaźnika

modułu lokalnego.

Prezentacja w tablicach danych dla

więcej niż jednego wskaźnika modułu

lokalnego oraz jednego wybranego

obszaru terytorialnego (Polska, powiat).

Prezentacja w tablicy danych dla wskaźnika modułu lokalnego, wybranych

powiatów/grup powiatów oraz lat.

Wykresy liniowe (lub punktowe) oraz kolumnowe Mapy

Predefiniowany wykres z danymi dla

Polski.

Wykresy z danymi dla wybranych 

wskaźników oraz wybranego wcześniej 

w tablicy powiatu i wybranych lat.

Wykres z danymi dla wybranego 

wskaźnika oraz wybranych wcześniej 

w tablicy powiatów i lat.

Możliwość generowania 

następujących map:

• Polska-powiaty-dla powiatów 

w kraju;

• Regiony-powiaty-dla powiatów 

w ramach wybranego regionu;

• Województwa-powiaty-dla 

powiatów w ramach wybranego 

województwa.

moduł lokalny

Baza Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju
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moduł krajowy, regionalny 
i lokalny
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porównanie wskaźników modułu 
krajowego (regionalnego, lokalnego)
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porównanie wskaźników modułu 
krajowego (regionalnego, lokalnego) 

po naciśnięciu na ikonę „i”
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terytorialnej i wskaźników
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porównania międzynarodowe, 
(regionalne, lokalne) po naciśnięciu 

„lupy”
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(regionalne, lokalne)

wykres liniowy
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porównania międzynarodowe, 
(regionalne, lokalne)

wykres słupkowy
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– krajowe
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Metadane
– Łady/lista wskaźników
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Metadane 
– Instytucje zajmujące się 

zrównoważonym rozwojem
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Stan bazy
– Archiwum
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„Pomoc”
– Zakres bazy WZR
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