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Realizacja przez statystykę publiczną zadań określanych w rocznych programach badań statystycznych wymaga właściwego przygotowania metodologicznego każdego tematu badania. Prace metodologiczne są integralnym elementem tematyki programowej, niezbędnym do realizacji szczególnie nowych zamierzeń programowych, jak również do stałego doskonalenia dotychczas stosowanych metod badawczych w badaniach kontynuowanych.
	
Prowadzenie prac metodologicznych zwłaszcza doskonalących jakość badań, należy do stałych zadań realizowanych przez służby statystyki publicznej. Podyktowane to jest złożonością systemu informacji statystycznej, bardzo obszernym zakresem tematycznym, koniecznością korzystania z wielu różnorodnych źródeł danych, a także powiązaniem tego systemu z infrastrukturą informacyjną i organizacyjną państwa. 

Profesjonalne przygotowanie metodologiczne i realizacja przedsięwzięć badawczych statystyki publicznej, pozwala na uzyskanie wynikowych informacji mających charakter oficjalnych danych statystycznych. Jakość tych danych uzależniona jest głównie od zaufania i współpracy obywateli, przedsiębiorców i innych respondentów dostarczających właściwych i wiarygodnych danych niezbędnych dla celów statystycznych, a także od współdziałania użytkowników i producentów statystyki w celu spełnienia oczekiwań szerokiego kręgu odbiorców informacji. Tak pozyskiwane informacje spełniają nie tylko podstawowe zasady statystyki oficjalnej, ale są niezbędnym elementem w informacyjnym systemie społeczeństwa demokratycznego, dostarczając organom władzy państwowej, administracji publicznej, sektorowi gospodarczemu i społeczeństwu danych obrazujących sytuację społeczno-ekonomiczną kraju, jak również realizacji zobowiązań informacyjnych z tytułu członkostwa w różnych organizacjach międzynarodowych.

Właściwe przygotowanie metodyczno-organizacyjne badań, pozwala nie tylko na pełnienie przez statystykę informacyjnej funkcji usługi publicznej na rzecz szeroko rozumianych użytkowników, ale jest warunkiem uzyskania poprawnych i spójnych danych statystycznych spełniających kryterium społecznej użyteczności, obiektywizmu, rzetelności, profesjonalizmu, niezależności prowadzenia badań i wiarygodności uzyskiwanych wyników. Wyniki badań powinny cieszyć się powszechnym zaufaniem i być udostępniane na zasadach bezstronności i poszanowania dostępu obywateli do informacji publicznej. Prace metodologiczne mają istotne znaczenie dla zapewnienia wymaganej jakości informacji możliwie najniższym kosztem i bez nadmiernego obciążania obowiązkami sprawozdawczymi respondentów przekazujących dane dla celów statystycznych.

Problematyka prac metodologicznych ma na celu dostosowywanie tematyki badań statystycznych do stale zachodzących w kraju przemian społeczno-gospodarczych, a także do obowiązków wynikających z tytułu członkostwa w UE. Powstawanie nowych zjawisk, tworzenie się nowych struktur społecznych i gospodarczych wymaga ich poznania przez obserwację statystyczną. Ulegają zmianie, a właściwie ciągle rosną potrzeby użytkowników danych statystycznych, co wymusza modyfikację istniejących i budowę nowych systemów badań statystycznych. W tym zakresie również dokonuje się transformacja metodologii badań statystycznych. Jest ona związana ze standaryzacją pojęć, definicji, klasyfikacji, rozwojem i wzbogacaniem metod obserwacji. Transformacja statystyki to nie tylko modyfikacja metodologii badań, ale także konieczność określania przyszłych potrzeb użytkowników, ukierunkowanie statystyki na zbieranie danych pozwalających na tworzenie nowoczesnej informacji statystycznej, w tym umożliwiającej przewidywanie i prognozowanie zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. Problematyka prac metodologicznych określa także ważniejsze kierunki zamierzeń programowych statystyki publicznej w następnych latach.

Przygotowanie metodologiczne badań powinno generalnie dotyczyć przedsięwzięć badawczych o zasadniczym znaczeniu, wymagających przygotowania metodycznego (badania masowe, badania nowe), a także tematów badań, w tym również kontynuowanych, w których w szerokim zakresie będą wykorzystywane nowe źródła danych, zwłaszcza dane z administracyjnych systemów informacyjnych. 

Zadania metodologiczne dotyczące prac dodatkowych (uzupełniających) o charakterze usprawniającym, doskonalącym proces badawczy lub zmieniającym w nieznacznym stopniu prowadzone badania, nie powinny stanowić wyodrębnionych tematów. Prace tego rodzaju należy prowadzić na bieżąco w ramach realizacji określonych badań. Prace metodologiczne o zbliżonej tematyce należy ujmować kompleksowo w jednym temacie. 

Przygotowanie metodologiczne badania statystycznego wymaga określenia metodyki realizacji wielu czynności, które można w ogólnym ujęciu podzielić na następujące etapy:
-	zdefiniowanie problemu i sformułowanie hipotezy roboczej całości badania statystycznego,
-	opracowanie planu badania, jego organizacji, wybór właściwej metody badania,
-	rozpoznanie źródeł zasilania oraz zebranie (gromadzenie) danych dla potrzeb badania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania danych ze źródeł pozastatystycznych, a szczególnie z administracyjnych systemów informacyjnych, podając zakres danych, w jakiej formie i w jakich terminach będą pozyskiwane,
-	kontrola pozyskanych do badania danych, przetworzenie i opracowanie tablic wynikowych,
-	analiza statystyczna i interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków, zdefiniowanie wynikowych zbiorów informacji, formy prezentacji i udostępniania,
-	forma zakończenia pracy metodologicznej np. zeszyt metodologiczny, publikacja tematyczna, raport, notatka lub inny rodzaj opracowania,
-	przedłożenie w uzasadnionych przypadkach projektu pracy metodologicznej do rozpatrzenia przez Komisję Metodologiczną i uwzględnienie uzasadnionych uwag i zaleceń oraz przygotowanie ostatecznej wersji pracy.

Zakres prac metodologicznych uzależniony jest często od rodzaju tematyki planowanej do badania, stąd też proces ten jest rozłożony na różne okresy czasowe. Zachodzi często potrzeba zaangażowania do tych prac ekspertów ze środowisk naukowych. Duży zakres i złożoność problematyki badawczej, zwłaszcza w odniesieniu do badań masowych sprawiają, że opracowane zasady metodyczne muszą być przed ostatecznym wdrożeniem do praktyki statystycznej przetestowane poprzez przeprowadzenie wstępnych badań (próbnych) pod kątem sprawdzania poprawności i zasadności przyjętych rozwiązań metodologiczno-organizacyjnych. Także ograniczone środki budżetowe powodują konieczność doskonalenia dotychczasowych badań oraz poszukiwania nowych, bardziej ekonomicznych rozwiązań metodologicznych.

	Rzetelne przygotowanie metodologiczne badań zapewnia powodzenie w ich przeprowadzeniu, a tym samym pozwala sprostać zadaniom stawianym statystyce przez nowoczesne państwo i społeczeństwo.





Wykaz tytułów prac metodologicznych ujętych w bazie informacyjnej
„Polska statystyka publiczna 2012”


L.p.

Symbol
pracy metodologicznej
Tytuł pracy metodologicznej
Jednostki autorskie
1.
3.002
Typologia obszarów wiejskich
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska
GUS - US Olsztyn

2.
3.004
Migracje zagraniczne - rozpoznawanie źródeł, ocena możliwości pozyskania danych i ich jakości w kontekście Rozporządzenia nr 862/2007 PE i Rady
GUS - Departament Badań Demograficznych

3.
3.005
Zgony - przygotowania do wdrożenia automatycznego kodowania przyczyn zgonów oraz wprowadzenia elektronicznej karty zgonu do wypełniania przez lekarzy
GUS - Departament Badań Demograficznych

4.
3.008
Wykorzystanie danych ze źródeł administracyjnych do badań społecznych realizowanych w gospodarstwach domowych
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

5.
3.010
Opracowanie metodologii badań modułowych BAEL do 2015 r.
GUS - Departament Pracy

6.
3.011
Metodologia badania budżetu czasu
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

7.
3.014
Wykorzystanie źródeł administracyjnych w badaniach rynku pracy
GUS - Departament Pracy

8.
3.015
Pracujący w rolnictwie - doskonalenie metody szacunku
GUS - Departament Pracy

9.
3.016
Delimitacja przestrzenna rynków pracy w Polsce
GUS - Departament Pracy

10.
3.020
Doskonalenie metodologii rachunku zdrowia
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

11.
3.022
Uczenie się przez całe życie (Lifelong learning LLL)
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego

12.
3.023
Administracyjny System Informacji Oświatowej - metody analizy zbiorów i tworzenia statystyk
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

13.
3.025
Badanie pasażerskiego transportu drogowego
GUS - Departament Handlu i Usług

14.
3.027
Metodologia badania działalności nielegalnej w Polsce
GUS-US Kielce-Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej

15.
3.028
Metodologia badania szarej gospodarki w dużych podmiotach gospodarczych
GUS-US Kielce-Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej

16.
3.030
Międzynarodowy handel towarami
GUS - Departament Handlu i Usług

17.
3.035
Statystyka środków ochrony roślin
GUS - Departament Rolnictwa

18.
3.036
Rachunki ekonomiczne leśnictwa
GUS - US Białystok

19.
3.037
Regionalne rachunki ekonomiczne rolnictwa
GUS - Departament Rolnictwa

20.
3.041
Aktualizacja kosztorysów modelowych wykorzystywanych jako systemy wagowe w badaniu cen, uwzględniająca zmiany struktury budownictwa mieszkaniowego oraz inżynierii lądowej i wodnej
GUS - Departament Produkcji

21.
3.043
Zwiększenie zasobów informacji dla miast
GUS - US Poznań
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska

22.
3.044
Rachunek Satelitarny Turystyki - metodologia sporządzenia uproszczonego RST dla Polski
Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki

23.
3.058
E-administracja - rozpoznanie źródeł, ocena możliwości pozyskania danych i ich jakości
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego

24.
3.063
Benchmarking w kwartalnych rachunkach narodowych
GUS - Departament Rachunków Narodowych

25.
3.068
Zasoby pracy w ochronie zdrowia
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

26.
3.069
Metodologia badań sektora non-profit i spółdzielczości
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

27.
3.070
Wybór kierunku kształcenia a rynek pracy
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

28.
3.074
Ekonomiczne aspekty kultury
GUS - US Kraków

29.
3.075
Badanie rynku dzieł sztuki
GUS - US Kraków

30.
3.077
Finansowe aspekty funkcjonowania edukacji
GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego

31.
3.082
Szybkie szacunki PKB ("Flash estimate") w kwartalnych rachunkach narodowych
GUS - Departament Rachunków Narodowych

32.
3.084
Doskonalenie metodologii szacowania wielkości ruchu na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej i Polski
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

33.
3.087
Statystyka bezpieczeństwa żywności
GUS - Departament Rolnictwa

34.
3.093
Rachunek satelitarny nauki
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego

35.
3.095
Prace nad jakością wyrównań sezonowych
GUS - US Łódź

36.
3.097
Badanie dobrobytu społecznego w Polsce - opracowanie wskaźników pomiaru
GUS - Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

37.
3.099
Doskonalenie metodologii badania turystycznej bazy noclegowej
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

38.
3.100
Prace związane z polską Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) oraz europejską Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska

39.
3.101
Analiza możliwości zastępowania i łączenia danych administracyjnych oraz statystycznych z zakresu rolnictwa
GUS - Departament Rolnictwa

40.
3.105
Badanie mobilności komunikacyjnej ludności
GUS - Departament Handlu i Usług

41.
3.107
Opracowanie metodologii wyodrębniania tzw. stref specjalnych w dużych miastach
GUS - US Poznań
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska

42.
3.114
Metody integracji statystyki publicznej w dziedzinie kultury
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

43.
3.118
Indeks produkcji sektora usług
GUS - Departament Handlu i Usług

44.
3.119
Doskonalenie metodologii statystyki małych obszarów dla potrzeb statystyki publicznej
GUS - US Poznań

45.
3.120
Wskaźniki rolno-środowiskowe
GUS - Departament Rolnictwa

46.
3.121
Badanie tożsamości kulturowej Polaków mieszkających za granicą
GUS - US Kraków

47.
3.127
Badanie problemu niepłodności
GUS - US Kraków

48.
3.128
Satelitarny rachunek kultury
GUS - US Kraków

49.
3.129
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz ich dostęp do wybranych usług społecznych
GUS - US Kraków

50.
3.130
Satelitarny rachunek zdrowia
GUS - US Kraków

51.
3.131
Uwarunkowania rozwoju transplantologii.
GUS - US Kraków

52.
3.133
Wykluczenie społeczne osób bezdomnych
GUS - US Kraków

53.
3.137
Klastering w Polsce
Ministerstwo Gospodarki

54.
3.140
Publikacja wyników PSR 2010 i NSP 2011 w Banku Danych Lokalnych (BDL)
GUS - US Wrocław - Ośrodek Banku Danych Regionalnych

55.
3.144
Opracowanie metodologii badania wiktymizacji
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

56.
3.145
Migracje zagraniczne personelu medycznego
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

57.
3.146
Klasyfikacja działalności statutowej stosowana w sprawozdaniu SOF-1, jako potencjalny standard klasyfikacji działalności sektora non-profit w statystyce i administracji publicznej
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

58.
3.147
Międzynarodowy handel usługami w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
GUS - Departament Handlu i Usług

59.
3.149
Prace metodologiczne nad Dziedzinową Bazą Danych w modułach Edukacja oraz Kapitał Ludzki
GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego

60.
3.150
Dziedzinowa Baza Wiedzy "Warunki życia ludności"
GUS - US Łódź

61.
3.151
Prace związane z opracowaniem i wdrożeniem dziedzinowej bazy danych "Gospodarka Paliwowo-Energetyczna"
GUS - US Rzeszów

62.
3.154
Budowa operatu statystycznego do badań społecznych
GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów

63.
3.156
Przemysły kreatywne
GUS - US Kraków

64.
3.161
Metodologia szacowania wartości dodanej w rodzajach działalności zaliczanych do gospodarki morskiej
GUS - US Szczecin - Ośrodek Statystyki Morskiej

65.
3.162
Zewnętrzne koszty transportu
GUS - US Szczecin - Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności

66.
3.163
Pomiar statystyczny innowacji w sektorze publicznym
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego

67.
3.165
Model obszaru transgranicznego
GUS - US Rzeszów

68.
3.166
Praktyki kulturalne Polaków
GUS - US Kraków

69.
3.167
Badanie struktury gospodarstw rolnych  - prace przygotowawcze
GUS - Departament Rolnictwa

70.
3.169
Pomiar statystyczny działalności w zakresie nanonauk i nanotechnologii w sektorze publicznym oraz w przedsiębiorstwach
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego

71.
3.170
Działalność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego (JST)
GUS - US Wrocław - Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych

72.
3.173
Analiza metodologiczna wykorzystania danych ze źródeł administracyjnych w badaniu gruntów komunalnych
GUS - US Wrocław - Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych

73.
3.174
Opracowanie założeń do raportu o sytuacji i pozycji jednostek podziału terytorialnego w Banku Danych Lokalnych (BDL)
GUS - US Wrocław - Ośrodek Banku Danych Regionalnych

74.
3.176
Kapitał intelektualny w Polsce
GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego

75.
3.177
Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska (EREŚ)
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska

76.
3.178
Integracja badań warunków życia
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

77.
3.179
Terytorialne zróżnicowanie jakości życia ludności
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

78.
3.180
Rynek usług płatniczych
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

79.
3.182
Wprowadzenie wspomagania elektronicznego do badań ankietowych
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

80.
3.185
Opieka medyczna nad dziećmi do lat 18
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

81.
3.186
Jakość usług medycznych w stacjonarnej opiece zdrowotnej
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

82.
3.187
Badanie cen nieruchomości komercyjnych
Narodowy Bank Polski - Instytut Ekonomiczny

83.
3.188
Rachunki środowiskowe - rachunki  energii
GUS - Departament Produkcji

84.
3.189
Nowa energia
GUS - Departament Produkcji

85.
3.191
Badanie działalności służb ratowniczych
GUS - US Kraków

86.
3.192
Szkody i poszkodowani przez klęski żywiołowe
GUS - US Kraków

87.
3.194
Rozpoznanie możliwości szacowania danych krótkookresowych o produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez małe firmy budowlane
GUS - Departament Produkcji

88.
3.196
Identyfikacja mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego dla Polski
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

89.
3.197
Opracowanie i dostosowanie do warunków polskich metodologii dekompozycji Produktu Krajowego Brutto
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

90.
3.198
Opracowanie projektu rocznego raportu analitycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

91.
3.199
Statystyka strukturalna podmiotów gospodarczych zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji K
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

92.
3.200
Opracowanie metodologii badania podmiotów zajmujących się działalnością faktoringową, leasingową, windykacyjną i pośrednictwa kredytowego
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

93.
3.201
Opracowanie analizy możliwości rozszerzenia niektórych formularzy GUS dotyczących sprawozdań finansowych przedsiębiorstw niefinansowych o tematykę badań z zakresu rynków i instytucji finansowych
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

94.
3.211
Transport intermodalny
GUS - US Szczecin - Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności

95.
3.213
Doskonalenie metodologii badania wydanych pozwoleń na budowę i efektów działalności budowlanej
Urząd Statystyczny w Lublinie - Ośrodek Statystyki Budownictwa

96.
3.214
Pozyskiwanie danych o ruchu budowlanym ze źródeł administracyjnych
Urząd Statystyczny w Lublinie - Ośrodek Statystyki Budownictwa

97.
3.216
Integracja badań statystycznych w zakresie podróży na potrzeby statystyki turystyki, rachunków narodowych i bilansu płatniczego
GUS - US Rzeszów

98.
3.217
Szacunki liczby i struktury ludności według podziału terytorialnego w świetle zniesienia obowiązku meldunkowego.
GUS - Departament Badań Demograficznych

99.
3.219
Zasobność gospodarstw domowych
Narodowy Bank Polski

100.
3.220
Doskonalenie metodologii badania pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

101.
3.221
Rachunki pracy
GUS - US Bydgoszcz

102.
3.222
Przygotowanie Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED 2011 do wdrożenia w badaniach statystycznych
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia



3.002
Typologia obszarów wiejskich
Charakterystyka
Celem pracy jest dokonanie typologii obszarów wiejskich przy wykorzystaniu wskaźników środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Wypracowana typologia obszarów wiejskich będzie podstawą prowadzenia analiz ich regionalnego zróżnicowania, a w konsekwencji przyczyni się do lepszego ustalania priorytetów i bardziej adekwatnych działań w zakresie polityki obszarów wiejskich.
Termin rozpoczęcia pracy
III kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r. - raport zawierający projekt typologii obszarów wiejskich.
Termin / zastosowanie w statystyce
(Począwszy) od 2014 r.; praca pozwoli na agregację danych wg określonej typologii dla potrzeb polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz prowadzenia analiz; aktualizacja w miarę zachodzących zmian w podziale administracyjnym kraju.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska, GUS - US Olsztyn
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Rolnictwa, GUS - Departament Opracowań Zbiorczych
Powiązania z badaniami
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej
1.23.06 Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
1.23.13 Czas pracy
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

3.004
Migracje zagraniczne - rozpoznawanie źródeł, ocena możliwości pozyskania danych i ich jakości w kontekście Rozporządzenia nr 862/2007 PE i Rady
Charakterystyka
Prowadzenie prac metodologicznych mających na celu wykonanie zobowiązań wynikających z Rozporządzenia nr 862/2007 PE i Rady w sprawie statystyk wspólnotowych z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, jak również projektu Rozporządzenia PE i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii - w kontekście zniesienia obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2014 r. - zgodnie z ustawą z dn. 24 września 2010 o ewidencji ludności - oraz zaprzestania rejestrowania m.in. danych dotyczących: adresu i daty zameldowania na pobyt stały, daty wymeldowania z miejsca pobytu stałego, adresu i daty zameldowania na pobyt czasowy oraz daty upływu deklarowanego terminu pobytu, daty wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; daty wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazania kraju wyjazdu; daty powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy; daty upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu, a także kraju urodzenia, obywatelstwa, kraju miejsca zamieszkania, kraju poprzedniego miejsca zamieszkania.
W tym celu niezbędne jest poszukiwanie nowych źródeł danych, statystycznych i pozastatystycznych, ich ocena zarówno pod kątem wykorzystania dla potrzeb statystyki migracji, jak również dla szacowania liczby ludności według koncepcji "usual residence" tj. uwzględniającej kryterium 12 miesięcy.
Termin rozpoczęcia pracy
Styczeń 2006 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r. - opracowanie wskaźników jakości dla wybranych źródeł administracyjnych w kontekście Rozporządzenia nr 862/2007 PE i Rady oraz projektu Rozporządzenia PE i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii
Termin / zastosowanie w statystyce
Styczeń 2014 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Demograficznych
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Powiązania z badaniami
1.21.04 Migracje zagraniczne ludności
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r.
1.21.14 Zasoby migracyjne

3.005
Zgony - przygotowania do wdrożenia automatycznego kodowania przyczyn zgonów oraz wprowadzenia elektronicznej karty zgonu do wypełniania przez lekarzy
Charakterystyka
Praca w zakresie zmiany dokumentu wykorzystywanego w badaniu dotyczącym zgonów - wdrożenie "Karty statystycznej do karty zgonu" (formularz elektroniczny) dla potrzeb lekarzy oraz wdrożenie procedury automatycznego kodowania przyczyn zgonów według ICD-10. System automatycznego kodowania przyczyn zgonów oraz scentralizowanie procedury ich kodowania powinny przyczynić się do poprawy jakości statystyki zgonów w zakresie przyczyn. Wdrożenie systemu przyczyni się do poprawy spójności i porównywalności danych o zgonach w czasie, zmniejszy występujące różnice między regionami (województwami) w Polsce, a także pomiędzy krajami.
Termin rozpoczęcia pracy
2005 r. - nad automatycznym kodowaniem przyczyn zgonów,
2009 r. - nad wdrożeniem w szpitalach elektronicznej "Karty statystycznej do karty zgonu"
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe w 2013 r. - wdrożenie elektronicznej "Karty statystycznej do karty zgonu" do wypełniania przez lekarzy orzekających o zgonie i jego przyczynach. Przetestowanie słownika zawierającego przyczyny zgonów w związku z wprowadzeniem automatycznego kodowania tych przyczyn.
Termin i forma zakończenia pracy
Opracowanie metodologii automatycznego kodowania przyczyn zgonów - II kw. 2013 r.
Próbne wdrożenie w szpitalach nowej "Karty statystycznej do karty zgonu" (formularz elektroniczny) - II - III kw. 2013 r.
Termin / zastosowanie w statystyce
01 stycznia 2014 r. - pełne wdrożenie formularza do badania zgonów - w formie elektronicznej
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Demograficznych
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Olsztyn, Ministerstwo Zdrowia
Powiązania z badaniami
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia

3.008
Wykorzystanie danych ze źródeł administracyjnych do badań społecznych realizowanych w gospodarstwach domowych
Charakterystyka
I etap
Analiza możliwości wykorzystywania źródeł administracyjnych  oraz badań statystycznych do badań społecznych realizowanych w gospodarstwach domowych. Ocena ich jakości oraz przydatności w zależności od tematyki realizowanych badań.
II etap (uzależniony od wyników I etapu)
Wypracowanie metodologii pozyskiwania danych jednostkowych ze źródeł administracyjnych.
Celem prowadzonej pracy jest zmniejszenie obciążenia respondenta (gospodarstwa domowego) oraz ankietera oraz poprawa efektywności badań.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2011r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia pilotażu.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r.-  opracowanie zawierające analizę i ocenę możliwości pozyskiwania i wykorzystywania danych ze źródeł administracyjnych  do badań o tematyce społecznej realizowanych w gospodarstwach domowych.
Termin / zastosowanie w statystyce
Uzależniony od wyników pracy metodologicznej.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Łódź, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS)
Powiązania z badaniami
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.25.02 Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)
1.25.10 Badanie spójności społecznej

3.010
Opracowanie metodologii badań modułowych BAEL do 2015 r.
Charakterystyka
Przygotowanie metodologii badań modułowych realizowanych przy Badaniu aktywności ekonomicznej ludności w ciągu najbliższych 4 lat, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej oraz potrzebami krajowymi.
Program modułów badania siły roboczej na lata 2013-2015 uwzględnia następujące tematy:
2013 r. - "Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą"
2014 r. - "Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków"
2015 r. - "Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy".
Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobligowana do przeprowadzenia ww. badań modułowych.
Obok badań realizowanych na potrzeby Komisji Europejskiej przewiduje się także opracowanie w 2014 r. modułu BAEL "Praca nierejestrowana" na potrzeby krajowe. 
Celem pracy jest przygotowanie formularzy i objaśnień do ww. badań modułowych.
Prace prowadzone przez jednostkę autorską w pierwszym etapie będą koncentrowały się na współpracy z Eurostatem w zakresie wypracowania metodologii, listy zmiennych, objaśnień i projektów regulacji do badań modułowych realizowanych w ramach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Drugi etap prac obejmie zebranie i analizę potrzeb użytkowników krajowych w zakresie tematu objętego badaniem modułowym. Etap końcowy to przygotowanie formularzy, objaśnień, założeń do kontroli oraz makiet tablic wynikowych.
Do zadań jednostek współautorskich należy zgłoszenie potrzeb reprezentowanych jednostek, pomoc w pracach związanych z projektowaniem formularzy i objaśnień poprzez proponowanie sposobu uwzględnienia zgłoszonych potrzeb oraz ewentualnych korekt/uwag do opracowanych projektów.
Termin rozpoczęcia pracy
Moduł 2013 - praca rozpoczęta w 2011 r., moduły 2014 - 2015 w zależności od przebiegu prac Grup Roboczych i Grup Zadaniowych Eurostat.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
Ankiety i objaśnienia do badań: moduł 2013 - IV kw. 2012 r., moduły 2014 - 2013 r., moduły 2015 - 2014 r.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. realizacja badania "Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą"
2014 r. realizacja badań  "Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków" oraz "Praca nierejestrowana"
2015 r. realizacja badania "Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy"
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Pracy
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Gdańsk, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS - Departament Badań Demograficznych, GUS - US Bydgoszcz, GUS-US Kielce-Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej
Powiązania z badaniami
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

3.011
Metodologia badania budżetu czasu
Charakterystyka
Opracowanie metodologii badania budżetu czasu na podstawie dokumentacji uzyskanej z Eurostat.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia pilotażu
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2012 r. - opracowanie kwestionariuszy oraz wytycznych metodologicznych do badania budżetu czasu.
Termin / zastosowanie w statystyce
Wdrożenie do badania budżetu czasu ludności przewidywanego w planach wieloletnich na 2013 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Programowania i Koordynacji Badań, GUS - US Łódź, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS)
Powiązania z badaniami

Praca metodologiczna związana z  powracającym po 10 latach planowanym na 2013 r. badaniem budżetu czasu (poprzednie badanie w latach 2003-2004).
3.014
Wykorzystanie źródeł administracyjnych w badaniach rynku pracy
Charakterystyka
Zbadanie możliwości wykorzystania istniejących źródeł administracyjnych w celu wspomagania realizowanych badań w obszarze rynku pracy (docelowo do ich częściowego zastąpienia), a także wzbogacenia informacji. Uzyskanie powyższych informacji pozwoliłoby odciążyć sprawozdawców statystycznych poprzez ograniczenie liczby zmiennych gromadzonych w ramach prowadzonych badań w zakresie rynku pracy lub zmniejszenia ich częstotliwości.
Zakres prac obejmuje analizę istniejących badań statystycznych oraz dokonanie identyfikacji i opisu systemów administracyjnych stanowiących potencjalne źródła danych z zakresu rynku pracy. Ponadto musi być dokonana ocena wpływu danych wykorzystanych z systemów administracyjnych na szeroko rozumianą jakość wyników poszczególnych badań rynku pracy. Warunkiem wykorzystania danych administracyjnych będzie ich odpowiednia jakość. W tym celu istnieje potrzeba dokonania oceny jakości danych przy zastosowaniu dobrych praktyk innych krajowych urzędów statystycznych. Systemy, jakie prawdopodobnie będzie można wykorzystać to: system informacyjny prowadzony przez Ministerstwo Finansów i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a ponadto System Informacyjny Oświaty-SIO.
Jednostki współautorskie odpowiadają za weryfikację założeń do wyprowadzania zmiennych ze źródeł administracyjnych oraz porównują metodologię badań (zgodność metadanych) z  opisem definicji stosowanych w zbiorach administracyjnych.
Termin rozpoczęcia pracy
 Styczeń 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Przetestowanie scalenia możliwych do wykorzystania danych ze źródeł administracyjnych z badaniami w obszarze rynku pracy.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła.
Termin / zastosowanie w statystyce
Opracowanie założeń do wykorzystania źródeł administracyjnych w badaniach rynku pracy.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Pracy
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Bydgoszcz, GUS - US Gdańsk
Powiązania z badaniami
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
1.24.02 Struktura wynagrodzeń
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

1.23.09 Warunki pracy
3.015
Pracujący w rolnictwie - doskonalenie metody szacunku
Charakterystyka
Rachunek nakładów pracy w rolnictwie dla okresu od roku 1996 sporządzono w ramach Projektu Pilotażowego EAA - jako element rachunku ekonomicznego rolnictwa - EAA.
Do szacunków nakładów pracy w rolnictwie wykorzystuje się dane z badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR - ostatnie w 2007 r.) oraz ze spisów rolnych (ostatni w 2010 r.). W latach, gdy nie jest przeprowadzane żadne z tych badań, podstawę oszacowań stanowią dane o dynamice pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, pochodzące z  badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
Kontynuacja prac nad wypracowaniem nowej metody szacowania nakładów pracy w rolnictwie oraz metody wyznaczania liczby osób pracujących w rolnictwie w okresach między spisowych na potrzeby rachunków narodowych. Próba opracowania szacunków za lata nieobjęte badaniem struktury gospodarstw rolnych na poziomie regionalnym przy wykorzystaniu rozpoznanych nowych źródeł danych lub ekstrapolacji wyników badania struktury.
Jednostki współautorskie współpracują w tworzeniu nowej metodologii szacunków nakładów pracy w rolnictwie.

Termin rozpoczęcia pracy
Prace kontynuowane, rozpoczete w 1999 r.
Prace nad szacunkiem nakładów pracy na poziomie regionalnym - rozpoczęte w roku 2009.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła
2013 r. - zastosowanie nowej metody opracowania danych o wielkości nakładów pracy w rolnictwie, które służą do oceny rentowności produkcji sektora rolniczego w postaci wskaźników produktywności. Kontynuacja - zgodnie z potrzebami Eurostatu.

Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - dane o wielkości nakładów pracy w rolnictwie służą do oceny rentowności produkcji sektora rolniczego w postaci wskaźników produktywności. Przesyłanie tych danych do Eurostatu jest obligatoryjne.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Pracy
Jednostka współautorska - współpracująca
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, GUS - Departament Rolnictwa, US Bydgoszcz
Powiązania z badaniami
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników
1.45.37 Rachunki ekonomiczne rolnictwa

 1.45.01 Badanie struktury gospodarstw rolnych
1.45.05 Powierzchnia zasiewów
3.016
Delimitacja przestrzenna rynków pracy w Polsce
Charakterystyka
Zbadanie możliwości wykorzystania istniejących źródeł danych (badań statystycznych i źródeł administracyjnych) do delimitacji przestrzennej rynków pracy w Polsce. Celem pracy jest wypracowanie metody szacowania i prezentacji danych dla lokalnych rynków pracy z uwzględnieniem podobieństw/różnic między poszczególnymi regionami. Zapewnienie danych dla lokalnych rynków pracy powraca zawsze na spotkaniach międzyresortowych dotyczących projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej i jest szczególnie ważne w kontekście delimitacji rynków pracy.
Zakres prac dla jednostki autorskiej obejmuje analizę istniejących badań rynku pracy, takich jak Badanie aktywności ekonomicznej ludności, Pracujący w gospodarce narodowej, Bezrobocie rejestrowane i Wolne miejsca pracy, pod kątem możliwości wykorzystania wyników tych badań do prezentacji danych dla lokalnych rynków pracy. Kolejny etap będzie koncentrował się na analizie wykorzystania danych administracyjnych, przede wszystkim danych z systemu podatkowego Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w zakresie informacji opisujących podatników i płatników podatku dochodowego. Następnym etapem będzie opracowanie i opisanie metody oraz założeń do obliczeń. Etapem końcowym będzie przeprowadzenie testowania przyjętego rozwiązania, wprowadzenie ewentualnych modyfikacji oraz opis wypracowanej metodologii.
Do zadań jednostki współautorskiej należy pomoc w zakresie analizy możliwości wykorzystania danych administracyjnych z systemu podatkowego Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych i opracowania metody ich wykorzystania.
Termin rozpoczęcia pracy
2008 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - opis metody oraz założenia do obliczeń.
IV kw. 2013 r. - testowanie przyjętego rozwiązania i ewentualnych modyfikacji, opis metodologii.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - pierwsze opracowanie
2014 r. - weryfikacja metodologii, po uzyskaniu wyników NSP'2011.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Pracy
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Poznań, GUS - US Bydgoszcz
Powiązania z badaniami
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej
1.23.06 Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy

Praca metodologiczna jest powiązana z kilkoma badaniami statystycznymi.
3.020
Doskonalenie metodologii rachunku zdrowia
Charakterystyka
Praca ciągła polegająca na systematycznym wdrażaniu rozwijającej się metodologii Narodowego Rachunku Zdrowia. Praca dotyczy źródeł informacji o wydatkach, odpowiednio definiowanych i klasyfikowanych oraz propozycji dalszego doskonalenia tych źródeł lub stworzenia nowych.
Celem pracy jest doskonalenie metodologii stosowanej w opracowaniu Narodowego Rachunku Zdrowia dla Polski w związku z planowanymi przez Eurostat, OECD, WHO zmianami metodologii opracowywania Narodowych Rachunków Zdrowia (rewizja podręcznika), a także w związku ze zmianami w polskim systemie opieki zdrowotnej. Ponadto celem pracy jest dalsze doskonalenie kluczy przejścia z polskich klasyfikacji wydatków do międzynarodowej klasyfikacji (ICHA) według:
- płatników/źródeł finansowania opieki zdrowotnej,
- dostawców usług i dóbr medycznych,
- funkcji usług i dóbr medycznych
i kontynuacja prac zmierzających do zestawienia rachunku od strony dostawców usług zdrowotnych.
Zakres prac jednostki wiodącej: współpraca z organizacjami międzynarodowymi w przygotowaniu rewizji metodologii rachunków zdrowia; wypracowywanie wspólnego stanowiska w konsultacji z jednostkami zaangażowanymi w prace nad Narodowym Rachunkiem Zdrowia w Polsce, uczestnictwo w pracach nad rachunkiem zdrowia od strony dostawców, prace nad weryfikacją rachunku zdrowia w zakresie źródeł informacji w związku ze zmianami w systemie finansowania.
Zakres prac jednostek współpracujących: konsultacje merytoryczne w zakresie możliwości dostarczenia informacji w kontekście zmian zachodzących w metodologii NRZ i polskim systemie opieki zdrowotnej.
US Kraków - próba zestawienia wydatków na ochronę zdrowia od strony dostawców dóbr i usług opieki zdrowotnej.
Termin rozpoczęcia pracy
2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła. Uaktualniany corocznie opis metodologiczny Narodowego Rachunku Zdrowia("Metody i źródła").
Termin / zastosowanie w statystyce
Od 2010 r., w latach kolejnych wyniki wykorzystywane na bieżąco w opracowywanym corocznie Narodowym Rachunku Zdrowia.
2011 r. - włączenie wyników prac nad zestawieniem wydatków na ochronę zdrowia od strony dostawców dóbr i usług opieki zdrowotnej do rachunku zdrowia.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, GUS - Departament Rachunków Narodowych, GUS - US Kraków, GUS - Departament Przedsiębiorstw, GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami
1.29.17 Narodowy Rachunek Zdrowia


3.022
Uczenie się przez całe życie (Lifelong learning LLL)
Charakterystyka
1) GUS-BS we współpracy z US-Gdańsk - prace nad słownikiem pojęć, klasyfikacją i opisem różnych form uczenia się przez całe życie, w tym przede wszystkim ustawicznego szkolenia zawodowego.
 2) US Gdańsk - kontynuacja prac nad problematyką ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach, odnoszącą się do: doskonalenia metodologii badania zgodnie z zaleceniami Eurostatu, dostosowania badania do potrzeb odbiorców krajowych.
 3) US Gdańsk - kontynuacja prac związanych z przygotowaniem badania instytucji szkoleniowych głównie w aspekcie wyboru operatu badania.
 4) GUS-BS - opracowanie koncepcji badania uniwersytetów III wieku. Przygotowanie założeń organizacyjnych badania oraz kwestionariuszy.
Zakres prac przewidzianych dla jednostek współautorskich:
- współudział przy opracowywaniu koncepcji i metodologii badań,
- konsultacje opracowanych przez jednostki autorskie materiałów metodologicznych i narzędzi badawczych.
Termin rozpoczęcia pracy
Prace 1), 2), 3) - kontynuowane, rozpoczęte w 2005 r.
Praca 4) - rozpoczęcie w I kw. 2013 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
I kw. 2014 r. - opracowanie kwestionariusza do badania uniwersytetów III wieku.
III kw. 2014 r. - opracowanie notatki wraz z wnioskami wynikajacymi z przeprowadzonych prac metodologicznych dotyczących badania instytucji szkoleniowych.
Termin / zastosowanie w statystyce
 2015 r. - przeprowadzenie badania uniwersytetów III wieku.
IV kw. 2014 r. - podjęcie decyzji o przeprowadzeniu ogólnopolskiego badania instytucji szkoleniowych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Powiązania z badaniami
1.27.11 Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach
1.27.12 Kształcenie dorosłych

3.023
Administracyjny System Informacji Oświatowej - metody analizy zbiorów i tworzenia statystyk
Charakterystyka
Kontynuowanie prac w zakresie pozyskiwania danych z dziedziny oświaty i wychowania z informatycznego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w celu ich prezentacji w krajowej statystyce publicznej oraz przekazywania odpowiednich danych o edukacji do organizacji międzynarodowych (OECD, Eurostat, UNESCO, UNICEF, ETF i in.).
Opracowanie metodologii wymaga m.in. określenia szczegółowego zakresu potrzebnych informacji i sposobów ich grupowania oraz opracowania zasad i harmonogramu pozyskiwania przez jednostki statystyki publicznej danych z Systemu Informacji Oświatowej na potrzeby odbiorców. W celu poprawy jakości korzystania z bazy SIO prowadzone będą prace nad opracowaniem interfejsu umożliwiającego bezpośrednie pobieranie przez użytkowników danych z bazy w dowolnych przekrojach.
Prowadzenie prac nad rozwinięciem zakresu danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej o bazę "Uczeń" (indywidualne informacje o uczniach) oraz bazę "Koszty".
Prace realizuje Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS.
Zakres prac przewidzianych dla jednostek współautorskich:
- Ministerstwo Edukacji Narodowej akceptuje i wprowadza do systemu SIO formularze z rozszerzonym zakresem danych oraz nakłada na system dodatkowe kontrole mające na celu poprawę jakości SIO,
- US Gdańsk weryfikuje i opiniuje przyjęte rozwiązania testując je na danych z województwa pomorskiego,
- CIS poszerza bazę SIO-GUS o odpowiednie rekordy, opracowuje program do bezpośredniego pobierania danych przez użytkowników.
Termin rozpoczęcia pracy
 2006 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2014 r. - opracowanie ostatecznej wersji tablic wynikowych w oparciu o dane z SIO.
Termin jest umowny; praca prowadzona w sposób ciągły - dostosowywanie organizacji i modyfikacja zakresu informacji pozyskiwanych w warunkach zmian w SIO. Kolejne etapy pracy uzależnione są w dużym stopniu od możliwości finansowych i technicznych resortu edukacji związanych z wdrażaniem bazy "Uczeń".
Termin / zastosowanie w statystyce
I kw. 2015 r. - opracowanie danych ze znowelizowanego Systemu Informacji Oświatowej.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS), GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
Powiązania z badaniami
1.27.01 Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
1.27.04 Opieka nad dziećmi i młodzieżą

3.025
Badanie pasażerskiego transportu drogowego
Charakterystyka
Celem badania jest opracowanie koncepcji badania transportu krajowego i międzynarodowego pasażerskiego przy wykorzystaniu źródeł administracyjnych (dane z CEPiK dot. autobusów i Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego - BOTM dot. licencji na transport międzynarodowy) oraz badania dot. obsługi komunikacyjnej miast. Przy ustalaniu tematyki i metodologii badania zostaną uwzględnione doświadczenia ze współpracy z INSEE (Francja), jak również zasady metodologiczne Eurostatu odnośnie projektu Urban Audit.  Niezbędne jest dla przygotowania badań w zakresie obsługi komunikacyjnej miast oraz transportu krajowego wdrożenie do praktyki gospodarczej przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym(w końcowym etapie prac legislacyjnych).
Termin rozpoczęcia pracy
2003 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
2006 r. - realizacja badania pilotażowego dot. transportu krajowego i międzynarodowego pasażerskiego.
Termin i forma zakończenia pracy
2008 r. - raport z wynikami i wnioskami z badania pilotażowego
II kw. 2012 r. - opracowanie projektu badania docelowego
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2013 r., corocznie
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Handlu i Usług
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Szczecin
Powiązania z badaniami
1.48.02 Transport drogowy

3.027
Metodologia badania działalności nielegalnej w Polsce
Charakterystyka
Praca obejmuje opracowanie i udoskonalanie metodologii szacunków działalności nielegalnej w Polsce (narkotyki, przemyt, prostytucja). Działalność ta wg zaleceń Eurostatu i po opracowaniu przez Eurostat spójnych wytycznych dla krajów członkowskich, będzie uwzględniana w oficjalnych rachunkach narodowych.
Wyniki prac dla tego obszaru zawiera opracowany w maju 2007 r. "Raport z postępu prac metodologicznych w zakresie badania prostytucji w Polsce (stan prac na koniec marca 2007 r.)". Został on oceniony przez Departament Rachunków Narodowych i Finansów jako cenne źródło informacji na temat występowania oraz kształtowania się zjawiska prostytucji
w Polsce w badanych latach. Jednocześnie Departament zaleca m.in. oszacowanie zużycia pośredniego prostytucji i rozdzielenie usług świadczonych przez prostytutki na trzy grupy: działalność prowadzoną w zarejestrowanych podmiotach, działalność niezarejestrowaną oraz działalność nielegalną. Jest to celowe z punktu widzenia poprawności włączenia danych
do rachunków narodowych. Prace będą skupiały się na udoskonaleniu metod liczenia i dostosowania ich zgodnie
z powyższymi zaleceniami. Dalsze prace będą również obejmowały zagadnienie "double counting", czyli podwójnego liczenia rozmiarów produkcji, zużycia pośredniego oraz importu i eksportu.
Drugim obszarem działalności nielegalnej jest problem narkomanii. Efekty prac z tego zakresu zawiera opracowany
w kwietniu 2009 r. raport "Szacunek działalności nielegalnej w rachunkach narodowych Polski w latach 2003-2007. Narkotyki." oraz raport uzupełniający "Szacunek działalności nielegalnej w rachunkach narodowych Polski w latach 2003-2007. Narkotyki. (cd.)"- opracowany w grudniu 2010 r.
Kolejnym etapem prac będzie analiza przemytu (kontynuacja prac z 2011 roku).
Termin rozpoczęcia pracy
2006 r. (prostytucja), 2009 r. (przemyt, narkomania)
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
Szacunki będą prezentowane w postaci oddzielnych raportów częściowych dla poszczególnych bloków działalności nielegalnej, tj.:
- IV kw. 2012 r. - "Raport z postępu prac metodologicznych w zakresie badania przemytu w Polsce"
- 2013 r. - "Raport z postępu prac metodologicznych w zakresie badania prostytucji w Polsce"
- 2014 r. - "Raport z postępu prac metodologicznych w zakresie badania narkomanii w Polsce"
Termin / zastosowanie w statystyce
Włączenie szacunków gospodarki nielegalnej do oficjalnych rachunków PKB w terminie zgodnym z wytycznymi Eurostatu i nowelizacją ESA'95, sukcesywne modyfikowanie metodologii w latach kolejnych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS-US Kielce-Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.028
Metodologia badania szarej gospodarki w dużych podmiotach gospodarczych
Charakterystyka
Praca obejmuje badanie podmiotów dużych (tj. o liczbie pracujących 50 osób i więcej) pod kątem oszacowania szarej strefy w tych podmiotach i pod potrzeby obliczeń z zakresu rachunków narodowych. Celem badania jest uzupełnienie informacji o rozmiarach szarej gospodarki w podmiotach małych i średnich. W pracach wykorzystywane są co dwa lata wymiennie wyniki kontroli skarbowych prowadzonych w jednostkach dużych i dane z badania ankietowego "Warunki działania przedsiębiorstw - badanie opinii", skierowanego do właścicieli podmiotów dużych. Badanie to planowane jest do realizacji w 2012 r. Będzie ono rozszerzone pod względem zasięgu terytorialnego w stosunku do badania zrealizowanego w 2009 r. Planuje się realizację badania we wszystkich województwach,, za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS. Reprezentacyjna próba dobrana przez łódzki Ośrodek Matematyki Statystycznej obejmować będzie około 6400 dużych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego. Badanie będzie miało charakter pilotażowy. Informacje zebrane w badaniu i opracowanie jego wyników umożliwi ocenę, nie tylko rozmiarów szarej strefy w postaci ukrywania dochodów, ale także pozwoli ustalić, jakiego rodzaju działania nieuczciwe lub nielegalne występują najczęściej i czy istnieje wyraźna zależność ich występowania od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioski po badaniu mogą, w ramach zgłębiania problematyki dotyczącej szarej strefy, stać się w przyszłości przedmiotem bardziej szczegółowych opracowań analitycznych (np. dla wybranych branż) przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej.
Termin rozpoczęcia pracy
2003 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Pilotaż ogólnopolski, realizacja w terminie do 28 listopada 2012 r.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - opracowanie "Warunki działania przedsiębiorstw - badanie opinii"
Termin / zastosowanie w statystyce
Włączenie obliczeń dotyczących podmiotów dużych do oficjalnych statystyk rachunków narodowych w terminie zgodnym z wytycznymi Eurostatu.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS-US Kielce-Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.030
Międzynarodowy handel towarami
Charakterystyka
Prace metodologiczno-organizacyjne związane z doskonaleniem i harmonizacją metod stosowanych w statystyce międzynarodowego handlu towarami oraz pracami mającymi na celu wprowadzenie narzędzi gromadzenia i przetwarzania danych uwzględniających najnowsze osiągnięcia techniki elektronicznej.
Termin rozpoczęcia pracy
2008 r.
- merytoryczne i organizacyjne prace przygotowawcze wynikające ze zmian przepisów celnych,
- kontynuacja współpracy z Eurostatem przy doskonaleniu i harmonizacji systemu statystyki międzynarodowego handlu towarami.

2011 r.
- przygotowanie rozwiązań organizacyjno-metodologicznych niezbędnych do wdrożenia zapisów Zharmonizowanego Kodeksu Celnego, przede wszystkim Scentralizowanej odprawy celnej.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r.:
- przygotowywanie rozwiązań organizacyjno-merytorycznych znowelizowanego systemu statystyki handlu towarami z krajami nie będącymi członkami Unii Europejskiej. 
Termin / zastosowanie w statystyce
Praca systematyczna. Termin wprowadzenia zmian w statystyce wynika z obowiązku pełnego dostosowania do założeń wprowadzanych przez Unię Europejską.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Handlu i Usług
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Finansów
Powiązania z badaniami
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym

3.035
Statystyka środków ochrony roślin
Charakterystyka
Celem pracy jest dostosowanie metodyki zbierania i opracowania informacji z zakresu sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących statystyk środków ochrony roślin.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1107/2009 z dnia 21 października  2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylająca dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk pestycydów oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych.
Zharmonizowane, szczegółowe (do poziomu substancji czynnych), aktualne i porównywalne statystyki wspólnotowe dotyczące sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin (ś.o.r.) są niezbędne dla monitorowania i polityki Wspólnoty w kontekście strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania ś.o.r. i do obliczania wskaźników ryzyka, jakie dla zdrowia i środowiska stwarza stosowanie ś.o.r.
Jednostka autorska - wiodąca:
Udoskonalenie sposobu pozyskiwania i opracowywania danych dotyczących sprzedaży ś.o.r. zgodnie z wymogami UE; przygotowanie operatu, wybór gospodarstw z uwzględnieniem grup obszarowych, użytków rolnych i obszaru badanych upraw do badania zużycia środków ochrony roślin, opracowanie metod uogólniania wyników badania, przygotowanie koncepcji prezentowania wyników z zakresu sprzedaży ś.o.r. i współpraca z jednostką współautorską w przygotowaniu koncepcji prezentowania wyników z zakresu zużycia ś.o.r.
Jednostka współautorska - współpracująca:
Udoskonalenie sposobu pozyskiwania i opracowywania danych dot. zużycia ś.o.r., przygotowanie procedur obliczeniowych, słowników i baz danych do wdrożenia do krajowej statystyki w zakresie ś.o.r., przygotowanie założeń do wyboru gospodarstw rolnych do badania zużycia ś.o.r., dostosowanie agregacji danych ze sprzedaży ś.o.r. do wymogów UE, przygotowanie koncepcji prezentowania wyników z zakresu zużycia ś.o.r. i współpraca z jednostką autorską w przygotowaniu koncepcji prezentowania wyników z zakresu sprzedaży ś.o.r.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r., koncepcja tablic publikacyjnych dla Rocznika Statystycznego Rolnictwa.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r., prezentacja wyników w Roczniku Statystycznym Rolnictwa 2013.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rolnictwa
Jednostka współautorska - współpracująca
Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dep. Hodowli i Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Roślin
Powiązania z badaniami
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie
1.45.15 Ochrona roślin

3.036
Rachunki ekonomiczne leśnictwa
Charakterystyka
Kontynuacja prac zmierzających do opracowania metodologii prowadzenia rachunków ekonomicznych leśnictwa w dostosowaniu do wymogów UE. Prace będą koncentrowały się na rozszerzeniu rachunków ekonomicznych leśnictwa o aspekty środowiskowe zgodnie z ramami rachunku IEEAF (Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests). Podjęte zostaną dalsze działania mające na celu pozyskania nowych danych oraz opracowanie metod szacowania brakujących danych. 
Termin rozpoczęcia pracy
Praca kontynuowana, rozpoczęta w III kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła.
Zeszyt metodologiczny - termin zakończenia będzie wynikał z ustaleń Eurostatu.
Termin / zastosowanie w statystyce
Prace prowadzone systematycznie stosownie do wytycznych  i zmian wprowadzonych w metodologii UE i nowelizacji ESA'95. Termin zastosowania w statystyce zgodny z wytycznymi Eurostatu. Sukcesywne modyfikowanie metodologii w latach kolejnych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Białystok
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Rolnictwa, GUS - Departament Rachunków Narodowych
Powiązania z badaniami

Nowa praca.

3.037
Regionalne rachunki ekonomiczne rolnictwa
Charakterystyka
Opracowanie metodologii regionalnych rachunków ekonomicznych rolnictwa stosownie do wymogów Unii Europejskiej na poziomie regionów (NTS 1) i województw (NTS 2). Prace będą koncentrowały się na ocenie i weryfikacji zinwentaryzowanych źródeł danych oraz podjęciu działań zmierzających do pozyskiwania nowych danych dotyczących między innymi rozdysponowania produktów rolnych w gospodarstwie, zaopatrzenia i wykorzystania środków produkcji w podziale na regiony i województwa. Ponadto celem pracy jest doskonalenie zasad ujmowania i prezentacji poszczególnych elementów składowych regionalnych rachunków ekonomicznych rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem nakładów poniesionych na produkcję rolniczą.
Termin rozpoczęcia pracy
2007 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła. Opracowanie makiet tablic regionalnych rachunków ekonomicznych rolnictwa dla roku 2009.
Termin / zastosowanie w statystyce
Systematyczne bieżące wdrażanie - stosownie do zmian wprowadzonych w metodologii UE. Opracowanie i przesłanie do Eurostatu rachunków ekonomicznych rolnictwa w układzie regionów (NTS1) i województw (NTS2) dla roku 2009 w IV kw. 2012 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rolnictwa
Jednostka współautorska - współpracująca
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dep. Hodowli i Ochrony Roślin, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, GUS - Departament Rachunków Narodowych, GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami
1.45.37 Rachunki ekonomiczne rolnictwa

3.041
Aktualizacja kosztorysów modelowych wykorzystywanych jako systemy wagowe w badaniu cen, uwzględniająca zmiany struktury budownictwa mieszkaniowego oraz inżynierii lądowej i wodnej
Charakterystyka
Z uwagi na zmiany strukturalne, organizacyjne i technologiczne zachodzące w budownictwie, planowane prace metodologiczne zmierzają do przygotowania weryfikacji i aktualizacji dotychczasowej reprezentacji obiektów budowlanych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Podstawą prowadzonych prac będzie wybranie przez specjalistów z zakresu budownictwa, w oparciu o kosztorysy inwestorskie, najczęściej realizowanych obiektów budowlanych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Dla każdej grupy obiektów utworzony zostanie kosztorys modelowy, na podstawie którego obliczony zostanie udział poszczególnych rodzajów robót w obiekcie.
Termin rozpoczęcia pracy
2008 - 2010 - w zakresie obiektów budowlanych.
2011 - 2013 - w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r.; kosztorysy modelowe dla wybranych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (w tym obiekty drogowe) - do wykorzystania w tworzeniu systemów wagowych w badaniu cen w budownictwie.
2013 r.; kosztorysy modelowe dla wybranych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (w tym obiekty mostowe) - do wykorzystania w tworzeniu systemów wagowych w badaniu cen w budownictwie.
Termin / zastosowanie w statystyce
2012 r. - wykorzystanie kosztorysów modelowych w tworzeniu systemów wagowych w badaniu cen budynków.
2014 r. - wykorzystanie kosztorysów modelowych w tworzeniu systemów wagowych w badaniu cen obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami
1.64.05 Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych
1.64.06 Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

3.043
Zwiększenie zasobów informacji dla miast
Charakterystyka
Celem pracy jest zwiększenie zakresu tematycznego i szczegółowości danych dla miast oraz polepszenie ich jakości. W szczególności prace będą koncentrowały się na wypracowaniu rozwiązań metodologicznych mających na celu zwiększenie pokrycia informacyjnego dla zmiennych gromadzonych w programie Urban Audit uwzględniających wykorzystanie danych pochodzących ze źródeł administracyjnych np. dane z Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Termin rozpoczęcia pracy
2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła, na koniec 2014 r. - raport podsumowujący pracę metodologiczną.
Termin / zastosowanie w statystyce
(Począwszy) od 2010 r.; praca pozwoli na pozyskanie danych dla potrzeb programu Urban Audit, polityki rozwoju miast oraz prowadzenia analiz; zakres tematyczny będzie sukcesywnie modyfikowany.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Poznań, GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska
Powiązania z badaniami
1.70.02 Statystyczny system informacyjny o miastach

3.044
Rachunek Satelitarny Turystyki - metodologia sporządzenia uproszczonego RST dla Polski
Charakterystyka
Celem uproszczonego Rachunku Satelitarnego Turystyki jest ustalenie wielkości podstawowych agregatów opisujących wkład turystyki w gospodarkę narodową, zwłaszcza takich jak: rachunek produktów turystycznych (w części dotyczącej ich tworzenia), rachunek podaży i wykorzystania produktów turystycznych, spożycie turystyczne nierezydentów według produktów i kategorii odwiedzających, krajowe spożycie turystyczne według produktów i kategorii odwiedzających, krajowe spożycie turystyczne ogółem, zużycie pośrednie produktów turystycznych, turystyczna wartość dodana w charakterystycznych i pozostałych rodzajach działalności, akumulacja brutto w charakterystycznych turystycznych rodzajach działalności, wartość netto środków trwałych w charakterystycznych turystycznych rodzajach działalności, pracujący w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej, podatki i dotacje związane z produkcją w charakterystycznych i związanych z turystyką rodzajach działalności.
Celem pracy jest sprawdzenie metody uproszczonej, umożliwiającej sporządzenie rachunku w ciągu 18 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego oraz sporządzenie rachunku za rok 2009-2010.
Termin rozpoczęcia pracy
Prace kontynuowane rozpoczęte w 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - opracowanie raportu
Termin / zastosowanie w statystyce
2012 r. - wdrożenie
Jednostka autorska - wiodąca
Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki
Jednostka współautorska - współpracująca
Instytut Turystyki, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS - Departament Rachunków Narodowych
Powiązania z badaniami

3.058
E-administracja - rozpoznanie źródeł, ocena możliwości pozyskania danych i ich jakości
Charakterystyka
Przegląd administracyjnych źródeł informacji i ocena możliwości pozyskania danych służących do badania stopnia zaawansowania elektronicznej administracji w zakresie usług dostępnych dla obywateli za pomocą sieci komputerowych. Celem jest zapewnienie danych służących monitorowaniu wdrażania strategii informatyzacji kraju oraz przekazywanie wiarygodnych danych na zapotrzebowanie instytucji międzynarodowych.
W pracach zostaną wykorzystane doświadczenia MSWiA oraz podobne badania prowadzone w krajach UE i OECD, a także rekomendacje międzynarodowych organizacji statystycznych.
Celem prac metodologicznych jest opracowanie wstępnej koncepcji badania e-administracji.
Termin rozpoczęcia pracy
2008 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - raport podsumowujący pracę metodologiczną.
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2012 r. - włączenie do analiz statystycznych z zakresu społeczeństwa informacyjnego nowych danych ze  źródeł administracyjnych
Jednostka autorska - wiodąca
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Powiązania z badaniami
1.43.14 Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego

3.063
Benchmarking w kwartalnych rachunkach narodowych
Charakterystyka
Celem jest wprowadzenie do kwartalnych rachunków PKB metody benchmarkingu, polegającej na zapewnieniu spójności szeregów danych rocznych z szeregami o większej częstotliwości. Jest to kolejny etap prac departamentu nad poprawą jakości statystki w obszarze rachunków narodowych. Metoda ta będzie miała szczególne zastosowanie dla danych kwartalnych wyrażonych w cenach stałych przy roku odniesienia 2005, bowiem szeregi te są addytywne z danymi rocznymi w układzie poziomym (zapewnia to metoda rocznego overlapu), natomiast brak jest spójności poszczególnych elementów PKB, tj. w układzie pionowym. Ponadto metoda benchmarkingu będzie zastosowana do kwartalnych szeregów czasowych wyrównanych sezonowo. Programem służącym do przeprowadzania takiej dezagregacji jest program SAS, który umożliwi zarówno dostosowanie w układzie poziomym jak i pionowym.
Termin rozpoczęcia pracy
2008 r.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r.
raport prezentujący:
- opis przyjętej metody dezagregacji,
- przykładowe szacunki liczbowe w oparciu o przyjętą metodę.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - stosowanie metody wpłynie na poprawę szybkości oraz jakości bilansowania kwartalnych szeregów czasowych z danymi rocznymi a także zapewni bilansowanie PKB liczonego od strony produkcji i rozdysponowania zgodnie z zaleceniami metodologicznymi Unii Europejskiej
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rachunków Narodowych
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Rzeszów
Powiązania z badaniami
1.67.03 Rachunki kwartalne

3.068
Zasoby pracy w ochronie zdrowia
Charakterystyka
Celem pracy jest rozpoznanie możliwości pozyskania informacji o osobach posiadających wykształcenie medyczne a pracujących w innych dziedzinach gospodarki, pośrednio powiązanych z ochroną zdrowia (np. przemysł farmaceutyczny). Praca z wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych, łączenie wyników badań z danymi rejestrowymi.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r.- raport o źródłach danych i możliwości ich wykorzystania do opracowań statystyki publicznej.
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - włączenie do analiz statystycznych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami
1.29.06 Kadra medyczna ochrony zdrowia

3.069
Metodologia badań sektora non-profit i spółdzielczości
Charakterystyka
1) Eksploracja możliwości prowadzenia badań sektora non-profit (SNP) metodą reprezentacyjną.
2) Eksploracja możliwości włączenia do niektórych badań mutacji sprawozdań lub załączników kierowanych do spółdzielni. Zawierałyby one pytania dotyczące społecznego wymiaru działalności spółdzielni (np. pytanie o liczbę członków).
3) Eksploracja możliwości zasilania BJS aktualnymi danymi nt. jednostek SNP oraz spółdzielni ze źródeł administracyjnych i pozaadministracynych.
4) Eksploracja możliwości wprowadzenia do BJS odpowiednich cech jednostek SNP i spółdzielni pozwalających na efektywniejsze konstruowanie kartotek i pogłębienie analizy danych wynikowych (w tym dane nt. przynależności spółdzielni do branż zgodnych z klasyfikacją Krajowej Rady Spółdzielczej).
5) Prace nad integracją danych statystyki publicznej dotyczących SNP i spółdzielczości, w tym sprawdzenie możliwości stworzenia systemu wyodrębniania i analizy danych:
- dotyczących udziału SNP i spółdzielczości w usługach społecznych (np. edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, sport, turystyka i rekreacja ),
- dotyczących udziału SNP i spółdzielczości w zatrudnieniu (w tym także w ramach danych zbieranych w związku ze Spisem Powszechnym),
- dotyczących udziału spółdzielczości w działalności gospodarczej oraz udziału spółdzielni w produkcji i usługach materialnych,
- dotyczących darowizn przekazywanych przez gospodarstwa domowe dla organizacji non-profit (Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych - BS),
- dotyczących składek członkowskich (Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych- BS).
6) Prace rozpoznawcze w zakresie wykorzystania danych administracyjnych spoza statystyki publicznej dotyczących SNP oraz spółdzielczości, w tym w zakresie możliwości zorganizowania systemu pozyskiwania danych :
- dotyczących 1% podatku przekazywanego na organizacje pożytku publicznego (MF),
- dotyczących darowizn dla organizacji non-profit (MF),
- dotyczących stanu i dynamiki rejestrów organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych a także spółdzielni (MS),
- dotyczących środków publicznych przekazywanych organizacjom SNP (MPiPS, MF, MRR).
7) Zweryfikowanie, czy dane z badań z zakresu przedsiębiorstw i badań z zakresu zatrudnienia, w których uczestniczą również spółdzielnie mogą być uogólniane dla spółdzielczości i sformułowanie rekomendacji w tym zakresie (PZ, PR, MS),
8) Prace nad tworzeniem i modyfikacją narzędzi do badań organizacji non-profit (MRR, MPiPS).
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2010 r. - notatka zawierająca wstępne wnioski metodologiczne w zakresie metodologii badań spółdzielczości,
IV kw. 2012 r. - notatka zawierająca finalne wnioski metodologiczne.
Termin / zastosowanie w statystyce
2011 r. - w zakresie modyfikacji BJS i sprawozdań obejmujących spółdzielczość.
IV kw. 2012 r. - w zakresie badania organizacji non-profit.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Rada Spółdzielcza, GUS - Departament Pracy, GUS - Departament Przedsiębiorstw, GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, GUS - US Kraków
Powiązania z badaniami
1.04.01 Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych
1.04.02 Organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego

3.070
Wybór kierunku kształcenia a rynek pracy
Charakterystyka
Analiza trendów w wyborze typu szkoły oraz kierunku kształcenia (lub nauki konkretnego zawodu) w kontekście sytuacji na rynku pracy. Rozpoznanie źródeł danych o absolwentach szkół i uczelni i mozliwościach podejmowania przez nich pracy zawodowej. Podjecie próby zestawienia Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz kierunków kształcenia na studiach z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy w kontekście klasyfikacji miedzynarodowych: Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 97) i Miedzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów (ISCO-88). Wykorzystanie wyników badania "Wejście ludzi młodych na rynek pracy" pod kątem powiązania wyuczonego kierunku (zawodu) z charakterem podjętej pracy lub niemożliwością uzyskania pracy w zawodzie zgodnym z wyuczonym. Powiązanie opisu z liczbą bezrobotnych, w tym liczbą zarejestrowanych absolwentów poszczególnych typów szkół oraz cechami społeczno-demograficznymi uczniów, w podziale na regiony, miasto/wieś. Celem pracy jest próba powiązania edukacji i rynku pracy na potrzeby polityki edukacyjnej.
Termin rozpoczęcia pracy
Praca kontynuowana, rozpoczęta w 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia pilotażu
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2012r - opracowanie raportu z przeprowadzonej analizy
Termin / zastosowanie w statystyce
2012 r. - do publikacji "Wybory ścieżki edukacyjnej i losy zawodowe Polaków"
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucje naukowe, GUS - Departament Pracy, GUS - US Gdańsk
Powiązania z badaniami

3.074
Ekonomiczne aspekty kultury
Charakterystyka
W ramach pracy planuje się określenie wkładu sektora kultury w Produkcie Krajowym Brutto. Efektem pracy metodologicznej będzie wypracowanie podstawowych wskaźników ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze i instytucje zaliczane do sektora kultury. Merytoryczną podstawą projektu są rozwiązania zaproponowane w zeszytach metodologicznych UNESCO dotyczące szacowania rachunków narodowych kultury. 
Celem pracy jest opracowanie zasad metodologicznych, pozwalających na dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej podmiotów zaliczonych do sektora kultury na poziomie gospodarki narodowej dla potrzeb organów administracji publicznej, instytutów naukowo-badawczych i innych użytkowników danych oraz do porównań międzynarodowych.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- określenie podstawowych mierników obrazujących wkład sektora kultury do gospodarki Polski,
- badanie możliwości wykorzystania administracyjnych źródeł danych w obszarze badań ekonomicznych aspektów kultury,
- określenie metody pozyskiwania i gromadzenia danych,
- wypracowanie założeń metodologicznych dla opracowania cyklicznego badania wkładu sektora kultury do gospodarki krajowej
- sporządzenie podręcznika metodologicznego do użytku statystyki publicznej.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- współpraca przy analizie stosowanych w Polsce pojęć ekonomicznych w sprawozdawczości z zakresu kultury oraz określeń stosowanych w statystyce międzynarodowej,
- współpraca przy opracowaniu podręcznika metodologicznego do użytku statystyki publicznej.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - opracowanie podręcznika metodologicznego
Termin / zastosowanie w statystyce
 2015 r. - pierwsze opracowanie Rachunku Narodowego Kultury
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.075
Badanie rynku dzieł sztuki
Charakterystyka
W ramach pracy planuje się określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania oraz opracowanie założeń i ankiety do badania podmiotów zajmujących się sprzedażą dzieł sztuki, głównie na rynku aukcyjnym (handel dziełami sztuki, rola Internetu w obrocie dziełami sztuki).
Celem pracy jest przygotowanie zasad metodologicznych badania podmiotów działających na rynku dzieł sztuki. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się perspektywy dla tego rynku. W związku z rozwojem rynku dzieł sztuki w Polsce istnieje potrzeba pozyskania informacji na temat obrotu dziełami sztuki, który w przeważającej części odbywa się w renomowanych domach aukcyjnych lub galeriach. Dzieła sztuki sprzedaje się także na aukcjach internetowych różnych portali nienależących do domów aukcyjnych czy galerii. Zebrane dane o formach sprzedaży, rodzajach i wartości sprzedanych dzieł sztuki pozwolą na uzyskanie wielkości charakteryzujących popyt na tego typu produkty dla potrzeb organów administracji publicznej, instytutów naukowo-badawczych i innych użytkowników danych oraz do porównań międzynarodowych.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego,
- określenie metody badania i założenia doboru jednostek do badania pilotażowego,
- przygotowanie wzorów formularzy badania i objaśnień badania pilotażowego,
- przygotowanie wzorów tablic kontrolnych i wynikowych badania pilotażowego,
- opracowanie wytycznych metodycznych i organizacyjnych badania pilotażowego,
- organizacja i koordynacja realizacji badania,
- analiza wyników badania,
- opracowanie raportu z wynikami badania pilotażowego wraz w wnioskami dotyczącymi organizacji badania o charakterze ogólnopolskim.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę współautorską-współpracującą:
- współpraca przy konceptualizacji badania.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe będzie miało na celu pozyskanie informacji na temat obrotu dziełami sztuki i przeprowadzone zostanie na określonej ilości podmiotów działających na rynku dzieł sztuki w województwie małopolskim.
Termin zakończenia: 2012 r.
Forma zakończenia: raport z wynikami badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - opracowanie raportu z wnioskami dotyczącymi potrzeb, częstotliwości i formy realizacji badania o charakterze ogólnopolskim
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2014 r. - badanie rynku dzieł sztuki
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami

Nowe badanie.
3.077
Finansowe aspekty funkcjonowania edukacji
Charakterystyka
W ramach prac planuje się opracowanie metodologii rachunku satelitarnego edukacji. Celem pracy
jest zestawienie źródeł danych o finansowaniu edukacji ze środków publicznych oraz gospodarce finansowej instytucji działających w sferze edukacji, jak również zidentyfikowanie innych, możliwych do wykorzystania, istniejących źródeł informacji, określenie definicji (zakresu) sektora edukacji oraz mierników ekonomicznych charakteryzujących ten sektor. Efektem pracy będzie opracowanie metodologii i eksperymentalnego szacunku rachunku satelitarnego edukacji, który dostarczy kompleksowej informacji o aspekcie finansowym sektora edukacji na poziomie gospodarki narodowej dla potrzeb organów administracji publicznej, instytutów naukowo-badawczych i innych użytkowników danych oraz do porównań międzynarodowych. Zadanie to znajduje odbicie w zamierzeniach programowych Eurostatu.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską - wiodącą:
- rozpoznanie istniejących metodologii w innych krajach i próba wdrożenia rozwiązań w warunkach polskich,
- przygotowanie projektu metodologii,
- przeprowadzenie szacunku eksperymentalnego.

Zakres prac przewidzianych dla jednostek współpracujących:
- praca nad rozszerzeniem zakresu danych finansowych pozyskiwanych z administracyjnych źródeł danych (system informacji oświatowej - baza "Koszty") oraz sprawozdawczości uczelni,
- konsultacje opracowanych przez jednostkę autorską materiałów metodologicznych,
- opiniowanie przeprowadzonego szacunku eksperymentalnego.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
 2014 r. - zeszyt metodologiczny zawierający metodologię rachunku satelitarnego edukacji.
Termin / zastosowanie w statystyce
 2015 r. - szacunek eksperymentalny.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS - Departament Rachunków Narodowych, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami
1.27.01 Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse

3.082
Szybkie szacunki PKB ("Flash estimate") w kwartalnych rachunkach narodowych
Charakterystyka
Analiza źródeł danych, ich dostępności (rodzaj, czas). Opracowanie metody tzw. szybkich szacunków w oparciu o możliwe do uzyskania w krótkim terminie dane statystyczne.
Celem jest wprowadzenie metody tzw. szybkich szacunków ("Flash estimate") do kwartalnych rachunków narodowych. Uzyskane wyniki o wartości PKB, w krótkim terminie, pozwalają na szybkie określenie poziomu rozwoju gospodarki narodowej. Uzyskane szacunkowe dane mogą stanowić podstawę do prac analitycznych GUS jak i instytucji zewnętrznych.
Uzasadnieniem rozpoczęcia prac są wymogi Unii Europejskiej.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2009 r.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r.
Raport prezentujący opis przyjętej metody dezagregacji oraz przykładowe szacunki liczbowe w oparciu o przyjętą metodę.
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - skróceniu ulegnie czas publikacji danych kwartalnych PKB, co umożliwi ich szybsze zastosowanie do prac analitycznych i prognostycznych odzwierciedlających zmiany w gospodarce. Pozwoli to na realizację wymogów Eurostatu oraz uwzględnienie polskich danych we wstępnych szacunkach PKB dla Unii Europejskiej.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rachunków Narodowych
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Rzeszów
Powiązania z badaniami
1.67.03 Rachunki kwartalne

3.084
Doskonalenie metodologii szacowania wielkości ruchu na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej i Polski
Charakterystyka
Celem pracy jest doskonalenie metodologii szacowania ruchu osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej, w związku z przynależnością Polski do strefy Schengen.
Zakres pracy obejmuje przygotowanie organizacji i metodologii rejestracji ruchu osób i pojazdów na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej, a także aktualizację rozpoznania i oceny przydatności istniejących pozastatystycznych źródeł informacji mogących mieć znaczenie dla badanego zjawiska.
Informacja o wielkości ruchu na granicach ma szczególnie istotne znaczenie dla prowadzenia badań z zakresu turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz uogólniania wyników badania wydatków na podróże zagraniczne dla potrzeb bilansu płatniczego. Efektem przeprowadzonych prac będzie wybór rozwiązań optymalnych dla Polski.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w 2010 roku.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła. Raport z badania pilotażowego - I kw. 2011 r. zawierający opis i wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje do dalszych prac metodologicznych. Raport z postępu prac metodologicznych w 2012 r.
Termin / zastosowanie w statystyce
Uzależniony od wyników pracy metodologicznej.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Rzeszów, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Narodowy Bank Polski, Instytut Turystyki
Powiązania z badaniami
1.30.11 Ruch graniczny

3.087
Statystyka bezpieczeństwa żywności
Charakterystyka
Kontynuacja prac w zakresie identyfikacji źródeł informacji oraz pozyskiwania i przygotowywania do udostępnienia danych statystycznych charakteryzujących wielokierunkowe zagadnienie bezpieczeństwa żywności.
Termin rozpoczęcia pracy
 IV kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła, zestawienie informacji w formie tablic publikacyjnych.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r., prezentacja informacji w Roczniku Statystycznym Rolnictwa 2013, a w latach kolejnych sukcesywne uzupełnianie informacji opisujących jakość żywności w zakresie dostępnych danych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rolnictwa
Powiązania z badaniami

Powiązania z danymi z wielu źródeł administracyjnych. Koordynacja prac w zakresie udostępniania wyników badań statystycznych prowadzonych przez GUS oraz inne jednostki administracji publicznej opisujących poszczególne obszary wchodzące w skład złożonego zagadnienia bezpieczeństwa żywności.
3.093
Rachunek satelitarny nauki
Charakterystyka
Wyodrębnienie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w systemie rachunków narodowych oraz jej powiązanie z tym systemem. Powiązanie przychodów z nakładami i sprzedażą efektów prac naukowo-badawczych. Celem pracy metodologicznej jest opracowanie rachunku satelitarnego nauki w kontekście zmian planowanych w ramach systemu rachunków narodowych ESA, z wykorzystaniem rekomendacji zespołu zadaniowego Eurostatu ds. badań i rozwoju.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
I kw. 2013 r.- opracowanie metodologii badania.
Termin / zastosowanie w statystyce
II kw. 2013 r. - szacunek eksperymentalny
Jednostka autorska - wiodąca
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Rachunków Narodowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Powiązania z badaniami
1.43.01 Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)
1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych

3.095
Prace nad jakością wyrównań sezonowych
Charakterystyka
Prace nad doskonaleniem wyrównań sezonowych i dniami roboczymi prowadzonych w GUS, w tym ich jakości, z uwzględnieniem zaleceń Eurostatu. Analiza metod wyrównań sezonowych zalecanych przez Eurostat i wykorzystywanego oprogramowania.
Termin rozpoczęcia pracy
2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - doskonalenie metody i wyników wyrównań sezonowych w GUS
Termin / zastosowanie w statystyce
Od 2009 r. poprzez bieżące stosowanie wypracowanych rozwiązań w realizowanych badaniach statystycznych
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Łódź
Powiązania z badaniami

Powiązane z wieloma badaniami.
3.097
Badanie dobrobytu społecznego w Polsce - opracowanie wskaźników pomiaru
Charakterystyka
Celem pracy metodologicznej jest ocena możliwości dokonania pomiaru dobrobytu społecznego dla Polski. Prace będą polegały na zdiagnozowaniu stosowanych sposobów i metodologii pomiaru dobrobytu, przy uwzględnieniu m.in. podejścia "beyond GDP", wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz wskaźników złożonych (np. HDI). W oparciu o doświadczenia krajowe i międzynarodowe, sprawdzone będzie pokrycie informacyjne w zakresie możliwości pomiaru rozwoju społecznego.
Efektem prac będzie wypracowanie zestawu wskaźników dla Polski, uzupełniających PKB w badaniu i pomiarze rozwoju kraju.
Termin rozpoczęcia pracy
2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport z prac, prezentujący zestaw wskaźników pomiaru dobrobytu społecznego w Polsce.
Termin / zastosowanie w statystyce
Zestaw wskaźników prezentowany na stronie internetowej GUS oraz wykorzystywany w publikacjach i opracowaniach analitycznych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Rachunków Narodowych, GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS - Departament Produkcji, GUS - Departament Badań Demograficznych, GUS - Departament Handlu i Usług, GUS - Departament Pracy, GUS - US Łódź, GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska, GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, GUS - US Wrocław
Powiązania z badaniami

3.099
Doskonalenie metodologii badania turystycznej bazy noclegowej
Charakterystyka
Praca dotycząca doskonalenia metodologii badania turystycznej bazy noclegowej jest prowadzona w kontekście dostosowania jej do planowanych zmian w prawodawstwie UE w sprawie zbierania danych statystycznych z zakresu turystyki.
Celem pracy jest doskonalenie systemu gromadzenia informacji z turystycznych obiektów noclegowych oraz poprawa jakości danych. Kontynuowane będą prace nad wdrożeniem imputacji danych dla podmiotów badania, które nie udzieliły odpowiedzi. Zostaną opracowane założenia i algorytmy do prezentowania wyników badania według kryteriów uwzględnionych w nowej regulacji UE.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską:
 - założenia do prowadzenia prac związanych z uzupełnianiem brakujących danych,
 - prace metodologiczne związane ze wzrostem zakresu wymaganych danych zawartych w rekomendacjach UE, m.in. szacunki liczby turystów korzystających z nieodpłatnego zakwaterowania w gospodarstwach domowych.

Zakres prac prowadzonych przez jednostkę współautorską:
 - prace nad poprawą kartoteki do badania,
 - prace obliczeniowe związane z imputacją brakujących danych.

Uzasadnieniem dla podjęcia prac jest rosnące zapotrzebowanie na dane o wielkości i strukturze ruchu turystycznego w ujęciu regionalnym oraz dostosowanie polskiej statystyki bazy noclegowej do nowego rozporządzenia UE.
Termin rozpoczęcia pracy
2008 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w 2009 r.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła. Notatka dotycząca nowych zasad metodycznych gromadzenia i opracowywania danych nt. bazy noclegowej turystyki.
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2010 r., a w latach kolejnych sukcesywne modyfikowanie metodologii.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Rzeszów, Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki
Powiązania z badaniami
1.30.03 Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie

3.100
Prace związane z polską Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) oraz europejską Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
Charakterystyka
Głównym celem prac jest bieżące administrowanie oraz monitoring i zarządzanie zmianami w Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) i europejskiej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Prace polegają na prowadzeniu systemu informatycznego nazw i symboli jednostek NTS/NUTS, udzielaniu informacji o klasyfikacji NTS/NUTS (w szczególności dot. prawnych możliwości wprowadzania w nich zmian, współpracy z Eurostatem oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i innymi resortami zaangażowanymi w proces zmian klasyfikacji), tworzeniu harmonogramu przeliczeń retrospektywnych i innych.
Termin rozpoczęcia pracy
 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła, w polskiej Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych - coroczne wprowadzanie zmian, w europejskiej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych - wprowadzenie zmian w latach przewidzianych rozporządzaniem (WE) 1059/2003.
Termin / zastosowanie w statystyce
(Począwszy) od 2010 r. corocznie
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów
Powiązania z badaniami

Powiązane z wieloma badaniami.
3.101
Analiza możliwości zastępowania i łączenia danych administracyjnych oraz statystycznych z zakresu rolnictwa
Charakterystyka
Prace metodologiczne polegać będą na porównaniu jednostkowych danych administracyjnych z danymi z badań statystycznych, ocenie jakości i stopnia zgodności informacji występujących w systemach administracyjnych z informacjami pozyskanymi w badaniach statystycznych oraz typowaniu najlepszego źródła danych administracyjnych dla poszczególnych cech objętych badaniami statystycznymi.
Celem pracy jest wypracowanie metodologii pozyskiwania jednostkowych danych administracyjnych oraz opracowanie wskaźników wspomagających zastępowanie danych statystycznych danymi administracyjnymi.
Analizą objęte zostaną następujące systemy administracyjne: Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, Aplikacja do wspomagania obsługi wniosków Sektorowych Programów Operacyjnych - OFSA, Ewidencja gruntów i budynków, System Analityczno Raportujący Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - SARK, Centralny Wykaz Ubezpieczonych, Centralna ewidencja pojazdów - SI-CEP, Centralna Baza Danych PESEL, Ewidencja podatkowa nieruchomości, Wykaz producentów przekazywany do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przez upoważnione jednostki certyfikujące - Wykaz gospodarstw ekologicznych, System Identyfikacji Działek Rolnych - LPIS.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2009 r.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - notatka zawierająca wyniki prac.
Termin / zastosowanie w statystyce
od 2013 r. coroczna aktualizacja operatu danymi administracyjnymi. Zastąpienie danymi administracyjnymi danych statystycznych dotyczących gospodarstw ekologicznych oraz gospodarstw korzystających ze wsparcia w ramach PROW zebranych w badaniu struktury gospodarstw rolnych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rolnictwa
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Olsztyn
Powiązania z badaniami
1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników
1.80.01 System Jednostek Statystycznych

3.105
Badanie mobilności komunikacyjnej ludności
Charakterystyka
Celem pracy jest opracowanie koncepcji badania dotyczącego zachowań komunikacyjnych ludności (cel podróży; relacje skąd - dokąd, wykorzystywane środki transportu). Obecnie brak jest tych informacji zarówno na potrzeby krajowe (np. dla samorządów) jak i międzynarodowe (EKG ONZ i EUROSTAT, w tym również dla wskaźników strukturalnych dot. transportu). Przy ustalaniu tematyki i metodologii badania zostaną uwzględnione doświadczenia innych krajów w realizacji tego rodzaju badań.
Termin rozpoczęcia pracy
 2008 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
I kw. 2012 r. - opracowanie projektu badania docelowego (przygotowanie zasad metodologicznych i wzoru ankiety)
III kw. 2012 r. - przedstawienie projektu na Komisję Metodologiczną.
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2013 r., co 3 lata
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Handlu i Usług
Powiązania z badaniami

Badanie nowe
3.107
Opracowanie metodologii wyodrębniania tzw. stref specjalnych w dużych miastach
Charakterystyka
Praca metodologiczna dająca podstawy do delimitacji stref wewnątrzmiejskich o specyficznych cechach i znaczeniu (np. strefy zagrożonego bezpieczeństwa, strefy atrakcyjności inwestycyjnej itp.). Przewiduje się w niej wykorzystanie GIS dla celów delimitacji i analizy, w tym opracowanie tzw. map tematycznych.
Termin rozpoczęcia pracy
IV kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2012 r. - notatki z realizacji poszczególnych etapów prac.
Termin / zastosowanie w statystyce
Od 2012 r., a w kolejnych latach sukcesywnie modyfikowana; praca pozwoli na pozyskanie danych dla wyodrębnianych stref specjalnych w dużych miastach w celu prowadzenia analiz zróżnicowania wewnątrzmiejskiego na potrzeby polityki miejskiej.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Poznań, GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska
Powiązania z badaniami
1.70.02 Statystyczny system informacyjny o miastach

3.114
Metody integracji statystyki publicznej w dziedzinie kultury
Charakterystyka
Celem pracy jest wypracowanie metod gromadzenia, integracji i prezentacji informacji statystycznych o kulturze. Wypracowywana metodologia będzie uwzględniać potrzeby i priorytety informacyjne różnych odbiorców, zakres podmiotowy i przedmiotowy badań oraz różnorodność źródeł informacji i organizację ich gromadzenia. Prowadzone będą prace ukierunkowane na doskonalenie rejestrów instytucji kultury i pełniejsze wykorzystanie administracyjnych źródeł danych w powiązaniu z wymogami klasyfikacji krajowych i standardów międzynarodowych. Rozpoznane zostaną możliwości wykorzystania informacji pochodzących z badań sondażowych prowadzonych przez ośrodki badania opinii publicznej, dla uzupełnienia danych GUS oraz lepszego opisu i analizy badanych zjawisk i tendencji w sferze kultury.
W ramach realizowanych prac przewiduje się:
1) Rozpoznanie i wyspecyfikowanie zasobów informacyjnych (w tym baz danych) w dziedzinie kultury nieobjętych statystyką publiczną, gromadzonych przez różnorodne podmioty, w szczególności instytucje sektora prywatnego;
2) Zestawienie dostępnych źródeł informacji statystycznych o kulturze;
3) Opracowanie schematu dziedzinowej bazy danych z zakresu kultury;
4) W oparciu o koncepcję "słownika pojęć", zestawienie definicji pojęć i wskaźników uzupełnionych o opisy metodologii prowadzonych badań w różnych sferach kultury;
5) Opracowanie materiału, który zawierałby ocenę dotychczasowych źródeł informacji statystycznej o kulturze w obszarze statystyki publicznej, projekt założeń metodologicznych funkcjonalnego, spójnego systemu informacji statystycznej o kulturze i projekt strategii ciągłego doskonalenia badań statystycznych i administracyjnych źródeł danych o kulturze;
6) Powiązanie podjętych zadań z pracami metodologicznymi i badawczymi prowadzonymi przez organizacje międzynarodowe z:
- znowelizowanymi "ramami statystyki kultury" - FCS (The UNESCO Framework for Cultural Statistics),
- opracowaniem modułów tematycznych z dziedziny kultury w planowanych przez Eurostat badaniach społecznych
- prowadzonym przez Eurostat projektem ESSnet-Culture nt. zakresu i definicji pojęć stosowanych w statystyce kultury, ekonomicznego wymiaru kultury i przemysłów kultury, społecznych aspektów kultury, w tym problematyki uczestnictwa ludności w kulturze.
Termin rozpoczęcia pracy
 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - raport z prac zawierający ocenę źródeł informacji statystycznej o kulturze oraz założenia metodologiczne systemu informacji o kulturze
         - opracowanie szczegółowego słownika pojęć z dziedziny kultury i upowszechnienie go w formie zeszytu metodycznego.
Termin / zastosowanie w statystyce
Od 2013 r. - wykorzystanie do prowadzonych analiz i rozwinięcia zakresu dziedzinowej bazy danych oraz Banku Danych Lokalnych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Kraków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Organizacje specjalistyczne i instytucje gromadzące i/lub wykorzystujące do prowadzenia opracowań i analiz informacje statystyczne o kulturze
Powiązania z badaniami
1.28.01 Obiekty i działalność instytucji kultury
1.28.02 Działalność w zakresie kinematografii
1.28.03 Środki komunikacji masowej

3.118
Indeks produkcji sektora usług
Charakterystyka
Wypracowanie metodologii liczenia wskaźnika produkcji sektora usług dla Polski, który umożliwi ocenę rozwoju tego sektora działalności. W ramach podjętych działań planowane jest:
- przegląd międzynarodowych wytycznych metodologicznych odnośnie opracowywania wskaźnika produkcji sektora usług m.in. poprzez udział w pracach Grupy Voorburg ds. Statystyki Usług (Voorburg Group on Services Statistics);
- przegląd metod i doświadczeń innych krajów w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych do opracowania w/w wskaźnika z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów działalności usługowych;
- analiza dostępnych źródeł informacji w aspekcie pozyskania danych umożliwiających opracowanie wskaźnika produkcji sektora usług dla Polski;
Rozpoczęcie prac podyktowane jest również potrzebą stworzenia wskaźnika/wskaźników monitoringu sytuacji społeczno -gospodarczej kraju (zgłaszane przez Komisję Metodologiczną).
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport zawierający opis międzynarodowych wytycznych metodologicznych odnośnie opracowywania wskaźnika produkcji sektora usług oraz możliwości ich zastosowania w krajowej statystyce publicznej
Termin / zastosowanie w statystyce
2012 r. - pierwsze wstępne zestawienie dostępnych danych umożliwiających opracowanie wskaźnika produkcji sektora usług; prace sukcesywne uzależnione od dostępności w/w danych
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Handlu i Usług
Powiązania z badaniami
1.49.08 Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej

3.119
Doskonalenie metodologii statystyki małych obszarów dla potrzeb statystyki publicznej
Charakterystyka
Metodologia statystyki małych obszarów stanowi obiekt zainteresowania statystki publicznej w wielu krajach zachodniej Europy. Konieczne jest doskonalenie i rozwój metodologii wypracowanej w ramach współpracy europejskiej (np. projekt EURAREA, współpraca w ramach ESSnet), okazuje się bowiem, że bezpośrednie zastosowanie doświadczeń i estymatorów w warunkach statystyki publicznej w Polsce nie zawsze jest możliwe. Celem prac będzie wypracowanie metodologii, która umożliwiałaby uzyskiwanie wyników badań w oparciu o niższe koszty, na niższych poziomach agregacji przestrzennej, a także dla bardziej szczegółowych domen przy wykorzystaniu informacji spoza próby. Natomiast podstawowymi badaniami reprezentacyjnymi wykorzystywanymi w ramach prac metodologicznych będą BAEL, EU-SILC, badanie budżetów gospodarstw domowych.
Termin rozpoczęcia pracy
 III kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2014 r. - Raport zawierać będzie wyniki prac testowych zrealizowanych w oparciu o wybrane badania reprezentacyjne prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów. Obejmować będzie wytyczne w odniesieniu do stosowania technik estymacji pośredniej w tych badaniach, które uwzględniać będą między innymi rodzaj wykorzystywanych estymatorów, miar oceny ich jakości, a także propozycje domen i cech, dla których możliwe będzie uzyskanie wiarygodnych wyników. 
Termin / zastosowanie w statystyce
Planowane od 2015 r., uzależnione od wyników prac. Zastosowanie estymatorów statystyki małych obszarów do wcześniej wspomnianych badań może się przyczynić do uzyskania szacunków w przekrojach, które nie są dotychczas publikowane w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Poznań
Powiązania z badaniami
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r.


3.120
Wskaźniki rolno-środowiskowe
Charakterystyka
Identyfikacja danych statystycznych uzyskiwanych z dotychczas prowadzonych badań i ich ocena przydatności do określania wskaźników rolno-środowiskowych, które ze względu na stopień zaawansowania prac zakwalifikowane zostały do grupy wskaźników dobrze zdefiniowanych (na etapie wstępnego opracowania możliwości informacyjnych). Zgodnie z zaleceniami Eurostatu usprawnianie i uszczegóławianie pojęć, definicji i metod stanowiących podstawę wskaźników zakwalifikowanych do grupy "wymagające znacznych ulepszeń". Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania informacji niezbędnych do opracowania tych wskaźników, przede wszystkim poprzez wyszukiwanie nowych, administracyjnych źródeł zasilania.
Termin rozpoczęcia pracy
2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła, koordynacja i przekazywanie zidentyfikowanych danych do Eurostatu.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r., w latach kolejnych, pod kierunkiem Eurostatu, sukcesywne modyfikowanie i zmiany metodologii opracowania wybranych wskaźników oraz prezentacja wyników w publikacji "Rolnictwo w 2012 r.".
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rolnictwa
Powiązania z badaniami

Koordynacja prac w zakresie pozyskiwania wyników badań statystycznych prowadzonych przez GUS oraz inne jednostki administracji publicznej związanych z zakresem wybranych wskaźników rolno-środowiskowych.
3.121
Badanie tożsamości kulturowej Polaków mieszkających za granicą
Charakterystyka
W ramach pracy opracowane zostaną metodologia i narzędzie do badania tożsamości kulturowej Polaków mieszkających za granicą. Określony zostanie zakres tematyczny badania i przygotowany formularz. Opracowana metoda zostanie przetestowana w badaniu pilotażowym. Zakres pracy obejmie także rozpoznanie i ocenę źródeł administracyjnych, które mogłyby zostać wykorzystane w przygotowaniu badania oraz opracowywaniu jego wyników. 
Informacje na temat uznawanych i ważnych dla polskich emigrantów wartości, symboli kultury, obyczajów oraz kanonu kulturowego są istotnym wskaźnikiem oceny stopnia identyfikacji z kulturą narodową, a więc wskaźnikiem określającym tożsamość kulturową. Wyniki badania pozwolą na określenie czynników mających wpływ na identyfikację Polaków z kulturą ojczystą, rodzajów i sposobów podtrzymywania kontaktów z kulturą narodową oraz stopnia zmiany tożsamości narodowej pod wpływem nowych warunków życiowych za granicą. Otrzymane wyniki pozwolą na podjęcie odpowiednich działań przez instytucje kultury w celu efektywnego zaspokajania potrzeb kulturowych Polaków-emigrantów, promocji polskiej kultury za granicą, a także wypracowania sposobów podtrzymywania tożsamości kulturowej. Praca będzie stanowić dodatkowe źródło informacji o Polakach i Polonii na świecie oraz migracjach zagranicznych Polaków.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- przygotowanie projektu formularza i makiet tablic wynikowych,
 - rozpoznanie źródeł administracyjnych,
 - wybór metody badania oraz określenie rodzaju i wielkości próby,
 - przeprowadzenie badania pilotażowego,
 - opracowanie raportu z badania pilotażowego.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
 - opiniowanie i ocena przygotowanych projektów,
 - współpraca przy definiowaniu pojęć,
 - konsultacje przy przygotowywaniu metodologii i organizacji badania.
Termin rozpoczęcia pracy
IV kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe zostanie przeprowadzone na terenie woj. małopolskiego oraz za pośrednictwem organizacji polonijnych. Celem pilotażu będzie przetestowanie narzędzia badawczego, metody doboru próby oraz formy i miejsca przeprowadzenia badania.
Termin zakończenia: 2012 r.
Forma zakończenia: raport zawierający wnioski niezbędne do implementacji badania.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport z badania pilotażowego zawierający analizę wyników oraz wnioski i rekomendacje dotyczące metodologii badania.
Termin / zastosowanie w statystyce
Nie przewiduje się zastosowania w statystyce (zgodnie z decyzją Kierownictwa GUS)
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powiązania z badaniami

Nowe badanie.
3.127
Badanie problemu niepłodności
Charakterystyka
W ramach pracy planuje się pozyskanie danych o skali zjawiska niepłodności. Opracowana zostanie metodologia i narzędzie do badania dotyczącego problemu niepłodności. Badaniem pilotażowym zostaną objęte ośrodki diagnozowania i leczenia niepłodności na terenie województwa małopolskiego. Przewiduje się uzyskanie danych na temat liczby i struktury procentowej niepłodności według rodzajów (męska/żeńska, pierwotna/wtórna) i jej przyczyn oraz stosowanych metod i efektów leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem metod wspomaganego rozrodu (ART).
Celem pracy jest zgromadzenie danych dotyczących problemu niepłodności oraz ich analiza. Dotychczas w polskiej statystyce publicznej nie były prowadzone badania z tego zakresu, pomimo, że w ostatnim czasie problem niepłodności jest często poruszany przez media, polityków oraz różne środowiska medyczne i społeczne. Z doniesień mediów i opracowań naukowych wynika, że problem niepłodności dotyczy niemałej części populacji (15-25%), co nie pozostaje bez wpływu na wskaźniki demograficzne naszego kraju (mniejsza liczba urodzeń, starzenie się społeczeństwa). Niepłodność ma także poważne konsekwencje psychologiczne i ekonomiczne. Przeprowadzenie badania dotyczącego niepłodności przyczyni się do pozyskania rzetelnych i wiarygodnych danych o skali oraz charakterystyce tego problemu. 
 Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- określenie zakresu tematycznego badania,
- opracowanie wzoru formularza do badania,
- przeprowadzenie badania pilotażowego,
- analiza danych zebranych w badaniu pilotażowym, 
- opracowanie raportu z badania pilotażowego.
 Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- konsultacje na wszystkich etapach pracy, 
- opiniowanie raportu z badania pilotażowego.
Termin rozpoczęcia pracy
  II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Pozyskanie i analiza danych z ośrodków leczenia niepłodności w województwie małopolskim.
Termin zakończenia: 2011 r.
Forma zakończenia: raport z wynikami badania.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport zawierający metodologię badania, klasyfikacje i pojęcia z obszaru badawczego oraz wnioski z badania
Termin / zastosowanie w statystyce
Nie przewiduje się zastosowania w statystyce (zgodnie z decyzją Kierownictwa GUS)
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Urząd Statystyczny w Katowicach - Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Instytut Zdrowia Publicznego - Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, GUS - Departament Badań Demograficznych
Powiązania z badaniami
1.21.01 Urodzenia. Dzietność

3.128
Satelitarny rachunek kultury
Charakterystyka
Celem pracy jest przygotowanie metodologii rachunku satelitarnego kultury. Wypracowana metodologia stanowić będzie próbę ujęcia obszaru kultury od jej strony podażowej i popytowej, z wykorzystaniem rachunku produkcji i tworzenia dochodów oraz rachunku podaży i wykorzystania produktów. Efektem pracy będzie opracowanie rachunku satelitarnego, który dostarczy informacji na temat powiązania kultury z innymi dziedzinami gospodarki, m.in. z turystyką i produkcją przemysłową. Uzyskane wyniki posłużą do określenia wielkości udziału sektora kultury, wraz z kooperującymi z nim podmiotami gospodarczymi, w całości gospodarki oraz do tworzenia strategii rozwoju sektora kultury.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
 - rozpoznanie istniejących metodologii w innych krajach i próba wdrożenia rozwiązań w warunkach polskich,
 - przygotowanie projektu metodologii,
 - przeprowadzenie szacunku eksperymentalnego.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
 - konsultowanie projektu metodologii,
 - opiniowanie przeprowadzonego szacunku eksperymentalnego.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - zeszyt metodyczny zawierający metodologię rachunku
Termin / zastosowanie w statystyce
2015 r. - szacunek eksperymentalny
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.129
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz ich dostęp do wybranych usług społecznych
Charakterystyka
W ramach pracy planowane jest pozyskanie informacji o osobach niepełnosprawnych, a w szczególności rozpoznanie ich struktury demograficznej, wykształcenia, rodzaju niepełnosprawności, posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności, sytuacji na rynku pracy, barier zatrudnienia, dostępności opieki medycznej i rehabilitacji, dochodu na osobę w rodzinie z osobą niepełnosprawną oraz korzystania z pomocy instytucjonalnej. Opracowane zostaną metodologia i narzędzie do badania sytuacji osób niepełnosprawnych, określony zostanie zakres tematyczny badania i przygotowany formularz. Opracowana metoda zostanie przetestowana w badaniu pilotażowym.
Celem pracy jest dokładniejsze rozpoznanie problemów związanych z niepełnosprawnością, co ułatwi organizacjom rządowym i pozarządowym opracowanie programów nakierowanych na niwelowanie barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- określenie zakresu tematycznego badania,
- określenie rodzaju i wielkości próby, metody badania,
- przygotowanie projektu formularza i makiet tablic wynikowych,
- rozpoznanie ewentualnych źródeł administracyjnych,
- przeprowadzenie badania pilotażowego,
- opracowanie raportu z badania pilotażowego.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę współautorską-współpracującą:
- konsultacje przy przygotowywaniu i realizacji badania.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe zostanie przeprowadzone w formie ankiety wśród osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie województwa małopolskiego.
Termin zakończenia: 2013 r.
Forma zakończenia: raport zawierający wnioski niezbędne do implementacji badania.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - raport zawierający zastosowaną metodologię, opis przebiegu badania, prezentację i analizę zebranych danych oraz podsumowanie wyników badania
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2015 r. - badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.130
Satelitarny rachunek zdrowia
Charakterystyka
W ramach pracy planuje się opracowanie metodologii tworzenia i obliczania satelitarnego rachunku zdrowia dla Polski. Zakres działań obejmować będzie: stworzenie pełnego wykazu dóbr i usług charakterystycznych dla sektora ochrony zdrowia, określenie sektorowych granic świadczenia usług ochrony zdrowia w celu zdefiniowania wydatków ogółem na ochronę zdrowia, wskazanie sposobu i miejsca ujęcia wydatków inwestycyjnych w ochronie zdrowia, identyfikację szczególnych rodzajów transakcji, analizę transferów jako integralnej części rachunków zdrowia oraz identyfikację końcowych użytkowników i końcowych płatników wydatków w ochronie zdrowia.
Satelitarny rachunek zdrowia jest rozwinięciem systemu rachunków zdrowia (SHA) i jest w pełni zintegrowany z systemem rachunków narodowych (SNA). Metodologia satelitarnego rachunku zostanie opracowana głównie przy wykorzystaniu Narodowego Rachunku Zdrowia i Rachunku Narodowego dla Polski oraz opracowań metodologicznych podsumowujących doświadczenia innych krajów w dziedzinie konstruowania satelitarnych rachunków zdrowia. Wyniki pracy zostaną przedstawione w formie raportu. Raport ten zawierać będzie opis sposobu kalkulacji poszczególnych kategorii składowych tablic nakładów-wyników, które stanowią komponenty satelitarnego rachunku zdrowia.
Opracowanie satelitarnego rachunku zdrowia umożliwi analizę kilku istotnych kwestii. Po pierwsze możliwe będzie sprawdzenie zgodności statystyk w zakresie przepływów wydatków na dobra i usługi ochrony zdrowia pochodzących z różnych źródeł statystycznych (np. badania instytucji dostawców w sektorze ochrony zdrowia, badania wydatków na ochronę zdrowia, rachunki instytucji rządowych i ubezpieczeniowych, badania inwestycji). Po drugie, będzie można zweryfikować poziom wydatków na ochronę zdrowia w drodze porównania szacunków po stronie produkcji i wykorzystania w poszczególnych rachunkach. Po trzecie, możliwa będzie kalkulacja wartości dodanej brutto i jej składników wraz z szacunkiem nakładów (liczba przepracowanych godzin, struktura kapitału), co czyni wykonalnym dalszą weryfikację i wgląd w strukturę kosztów produkcji w sektorze ochrony zdrowia.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- opracowanie koncepcji poszczególnych komponentów satelitarnego rachunku zdrowia w Polsce.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- konsultacje merytoryczne w zakresie możliwości dostarczenia informacji z obszaru rachunków narodowych dla potrzeb satelitarnego rachunku zdrowia,
- konsultacje szczegółowych zagadnień związanych z metodologią satelitarnego rachunku zdrowia oraz stosowanymi klasyfikacjami.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - raport zawierający opis sposobu kalkulacji satelitarnego rachunku zdrowia dla Polski
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - pierwsze opracowanie satelitarnego rachunku zdrowia dla Polski; prace sukcesywne stosownie do zmian w metodologii wprowadzanych przez UE
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Rachunków Narodowych, GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami
1.29.17 Narodowy Rachunek Zdrowia
1.29.16 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia

3.131
Uwarunkowania rozwoju transplantologii.
Charakterystyka
W ramach pracy opracowane zostaną metodologia i narzędzie do badania postaw respondentów wobec transplantologii, w tym wiedzy, stosunku emocjonalnego i deklarowanych zachowań. Określony zostanie zakres tematyczny badania i przygotowany kwestionariusz ankietowy. Opracowana metoda zostanie przetestowana w badaniu pilotażowym na terenie woj. małopolskiego. Ponadto opracowane zostanie zestawienie zawierające dane dotyczące m.in. pobierania i przeszczepiania narządów; liczby osób oczekujących na przeszczepienie; liczby osób, które wyraziły swój sprzeciw na pobranie komórek, tkanek i narządów; funkcjonowania sieci szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza dostępnych źródeł danych w celu zidentyfikowania potencjalnych determinantów wpływających na rozwój transplantologii.
Celem pracy jest zbadanie poziomu rozwoju transplantologii w Polsce oraz analiza postaw ludzi wobec transplantologii. Przeszczepianie narządów stało się skuteczną metodą leczenia schyłkowej niewydolności narządów, niemniej jednak pojawiły się problemy wynikające z coraz większego braku narządów do przeszczepów oraz ze wzrostu liczby osób oczekujących na przeszczep. Problemy te istnieją we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej jednak w Polsce wskaźnik liczby zmarłych dawców na 1 milion mieszkańców kształtuje się poniżej średniej dla krajów UE. Niedostatek narządów do przeszczepiania ma szczególne znaczenie w Małopolsce, gdzie wartość wspomnianego wskaźnika osiąga jedną z najniższych wartości w kraju.
Analiza przyczyn odmów oddawania narządów do przeszczepów pomogłaby przy opracowaniu planu działań zmierzających do poprawy obecnej sytuacji w dziedzinie transplantologii.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- pozyskanie danych dotyczących transplantologii w Polsce
- przeprowadzenie analizy danych w obszarze transplantologii w Polsce
- określenie zakresu tematycznego badania,
- określenie rodzaju i wielkości próby, metody badania,
- opracowanie wzoru kwestionariusza do badania ankietowego postaw wobec transplantologii
- przeprowadzenie badania ankietowego na próbie pochodzącej z populacji generalnej w województwie małopolskim
- przygotowanie raportu z badania
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- udostępnienie posiadanych danych dotyczących transplantologii w Polsce
- konsultacje przy realizacji badania
Termin rozpoczęcia pracy
III kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie ankietowe przeprowadzone będzie wśród próby pochodzącej z populacji generalnej w województwie małopolskim. Celem pilotażu będzie przetestowanie narzędzia badawczego oraz analiza jakości otrzymanych danych.
Termin zakończenia: 2011 r.
Forma zakończenia: raport z wynikami badania.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport z przeprowadzonego badania ankietowego zawierający opis metodologii badania, klasyfikacje i pojęcia z obszaru badawczego oraz analizę danych i całego zjawiska
Termin / zastosowanie w statystyce
Nie przewiduje się zastosowania w statystyce (zgodnie z decyzją Kierownictwa GUS)
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne d/s Transplantacji "Poltransplant", Małopolski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.133
Wykluczenie społeczne osób bezdomnych
Charakterystyka
W ramach pracy planuje się zidentyfikowanie zjawiska wykluczenia społecznego, rozpoznanie jego skali oraz przyczyn. Działania będą koncentrowały się na przeprowadzeniu badania wśród osób bezdomnych, jednej z grup osób najbardziej wykluczonych. 
Opracowane zostaną metodologia i narzędzie do badania wykluczenia osób bezdomnych, określony zostanie zakres tematyczny badania i przygotowany formularz. Opracowana metoda zostanie przetestowana w badaniu pilotażowym.
Zebrane informacje pomogą w planowaniu i przygotowaniu skutecznych strategii i programów ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- rozpoznanie źródeł danych dotyczących przyczyn wykluczenia społecznego osób bezdomnych,
- określenie zakresu tematycznego badania,
- przygotowanie projektu formularza i makiet tablic wynikowych,
- przeprowadzenie badania pilotażowego,
- opracowanie raportu z badania pilotażowego.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- konsultacje przy projektowaniu formularza,
- opiniowanie i ocena badania.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe przeprowadzone zostanie na terenie województwa małopolskiego.
Termin zakończenia: 2012 r.
Forma zakończenia: raport zawierający wnioski niezbędne do implementacji badania.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport zawierający zastosowaną metodologię, opis przebiegu badania, prezentację i analizę zebranych danych oraz podsumowanie wyników badania
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2015 r. - Badanie wykluczenia społecznego osób bezdomnych
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Powiązania z badaniami

Nowe badanie.
3.137
Klastering w Polsce
Charakterystyka
Celem pracy metodologicznej jest opracowanie metody badania pozwalającego na identyfikację klastrów w Polsce. Planowane jest wtórne wykorzystanie istniejących źródeł danych (wyników badań prowadzonych w ramach PBSSP). Badanie będzie przeprowadzone dwuetapowo: celem pierwszego etapu będzie identyfikacja zagęszczeń działalności gospodarczej (potencjalnych klastrów). Przewiduje się analizę danych wtórnych dot. m.in. liczby podmiotów, zatrudnienia. W drugim natomiast weryfikacja skupisk oraz analiza jakościowa umożliwiająca badanie efektywności działania przedsiębiorstw funkcjonujących w zidentyfikowanych zagęszczonych działalnościach gospodarczych (klastrach/potencjalnych klastrach). Badane będą wskaźniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, pozwalające na ocenę prowadzonej działalności. Przewiduje się wykorzystanie metod eksperckich do badania lokalizacji, zasięgu, głębokości, fazy rozwoju, pozycji konkurencyjnej, stosowanych technologii, jak również powiązań produkcyjnych i usługowych, proces tworzenia łańcucha wartości dodanej czy powiązań z ośrodkami naukowymi.

Zakres prac:
- ustalenie jednolitej - na potrzeby badania - definicji klastrów;
- ustalenie kryteriów wyodrębniania klastrów (m.in. klasyfikacje branżowe, terytorialne, zależne od zasobów naturalnych,  rodzajów powiązań, etapu rozwoju, tworzenia miejsc pracy, poziom stosowanej technologii);
- rozpoznanie doświadczeń zagranicznych w zakresie badań klastrów;
- ocena przydatności danych statystycznych uzyskiwanych z badań prowadzonych w ramach PBSSP oraz określenie możliwych do uzyskania poziomów przekrojów terytorialnych;
- zbadanie rodzaju powiązań między uczestnikami klastrów;
- badanie wyników ekonomicznych działalności klastrów lub ich składników.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Przeprowadzenia badania pilotażowego uzależnione jest od wyników raportu.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport z prac zawierający metodologię badania, zasady gromadzenia i opracowania danych, wzory tablic wynikowych.
Termin / zastosowanie w statystyce
2012 r. - przygotowanie pierwszego opracowania wyników.
Jednostka autorska - wiodąca
Ministerstwo Gospodarki
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Przedsiębiorstw, GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, GUS - US Szczecin, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Powiązania z badaniami
1.43.02 Innowacje w przemyśle
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

3.140
Publikacja wyników PSR 2010 i NSP 2011 w Banku Danych Lokalnych (BDL)
Charakterystyka
Opracowanie w BDL modułu danych zawierającego wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego 2011.
Celem pracy jest wzbogacenie zawartości informacyjnej Banku przez zaoferowanie użytkownikom pakietu danych wraz z narzędziem ich prezentacji oraz graficznej wizualizacji na poziomie lokalnym.
W połączeniu z zasobami pozyskanymi na podstawie pozostałych źródeł, nowo zbudowany moduł danych wesprze procesy decyzyjne jednostek samorządowych, a także umożliwi przeprowadzanie wielowymiarowych analiz porównawczych na szczeblu lokalnym.
Prace wykonywane przez jednostkę autorską - wiodącą będą obejmowały ustalenie możliwego poziomu i zakresu informacyjnego, trybu pozyskania wraz wypracowaniem zasad ochrony danych oraz formy publikacji (udostępniania) wyników ostatnich spisów powszechnych.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
I kw. 2013 r. - opracowanie raportu dotyczącego zakresu informacyjnego na bazie wyników PSR 2010.
III kw. 2013 r. - opracowanie raportu dotyczącego zakresu informacyjnego na bazie wyników NSP 2011.
Termin / zastosowanie w statystyce
IV kw. 2012 r. - wdrożenie do Banku Danych Lokalnych z wynikami PSR 2010.
II kw. 2013 r. - wdrożenie do Banku Danych Lokalnych  z wynikami NSP 2011.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Wrocław - Ośrodek Banku Danych Regionalnych
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Programowania i Koordynacji Badań, GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska, GUS - Departament Handlu i Usług, GUS - Departament Badań Demograficznych, GUS - Departament Pracy, GUS - Departament Rolnictwa, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS)
Powiązania z badaniami
1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r.
1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników

NSP/PSR 2002.
3.144
Opracowanie metodologii badania wiktymizacji
Charakterystyka
Kontynuacja prac prowadzonych w 2012 r. zmierzających do przygotowania metodologii badania dot. wiktymizacji realizowanego w ramach  Europejskiego Programu Badań Społecznych. Celem pracy jest  opracowanie formularza i objaśnień, przygotowanie i realizacja badania pilotażowego.
Zadania Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia będą koncentrowały się na:
- współpracy z Eurostatem oraz ekspertami krajowymi w zakresie wypracowania metodologii, listy zmiennych i objaśnień do badania właściwego
- przygotowaniu i przeprowadzeniu badania pilotażowego, włączając test nowych narzędzi badawczych (met. CAPI)
- koordynacji prac nad raportem z badania pilotażowego,
- przygotowaniu narzędzi badawczych do badania właściwego.
Do zadań jednostek współautorskich należy pomoc w pracach związanych z projektowaniem formularzy i objaśnień poprzez proponowanie sposobu uwzględnienia zgłoszonych potrzeb i ewentualnych korekt/uwag do opracowanych projektów, przeprowadzenie badania pilotażowego i opracowanie wstępnych wyników.
Efektem pracy będzie przygotowanie raportu z badania pilotażowego, narzędzi badawczych oraz założeń do kontroli zakresowej i logicznej oraz makiety tablic wynikowych.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe marzec 2013 r.
Termin i forma zakończenia pracy
IV  kw. 2013 r. - raport z badania pilotażowego
Termin / zastosowanie w statystyce
I kw. 2014 r. - realizacja badania (pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Rady i PE)
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, GUS - US Łódź, GUS - US Kraków
Powiązania z badaniami

Badanie nowe
3.145
Migracje zagraniczne personelu medycznego
Charakterystyka
Analiza możliwości pozyskania informacji o migracjach zagranicznych osób posiadających zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna) - obywateli polskich wyjeżdżających do pracy za granicę i cudzoziemców pracujących w Polsce.
Efektem pracy będzie ocena dostępnych źródeł informacji oraz ich wykorzystanie w statystyce publicznej.
Zakres prac jednostki wiodącej: ocena istniejących źródeł danych, analiza pod kątem wykorzystania ich w statystyce publicznej, w konsultacji z jednostkami współpracującymi.
Zakres prac jednostek współpracujących: uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych jak również określenie przez poszczególne instytucje źródeł i zakresu możliwych do pozyskania informacji.
US Kraków - współpraca w analizie dostępnych źródeł danych administracyjnych oraz ich ocenie.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r. - raport o źródłach danych i możliwości ich wykorzystania do opracowań statystyki publicznej.
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - rozszerzenie zakresu informacji o kadrze medycznej w ochronie zdrowia w opracowaniach statystycznych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Kraków, GUS - Departament Badań Demograficznych, Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Powiązania z badaniami
1.29.06 Kadra medyczna ochrony zdrowia

Nowa praca
3.146
Klasyfikacja działalności statutowej stosowana w sprawozdaniu SOF-1, jako potencjalny standard klasyfikacji działalności sektora non-profit w statystyce i administracji publicznej
Charakterystyka
Celem pracy jest:
1) eksploracja możliwości zastosowania klasyfikacji działalności statutowej jednostek non-profit stosowanej w formularzu SOF-1, jako standardu klasyfikacyjnego dla statystyki i administracji publicznej,
2) określenie potrzeb w zakresie modyfikacji dotychczas stosowanej w SOF-1 klasyfikacji działalności statutowej pod kątem jej dostosowania do potrzeb administracji publicznej przy zachowaniu jej spójności z klasyfikacją ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations),
3) sformułowanie rekomendacji dotyczących klasyfikacji obecnie stosowanych przez administrację publiczną dotyczących działalności organizacji tworzących sektor non-profit,
4) przygotowanie propozycji odpowiednich zmian w formularzach SOF-1 i SOF-4 za 2010 rok w celu rozpoczęcia gromadzenia danych uwzględniających potrzeby klasyfikacyjne administracji przy zachowaniu spójności z klasyfikacją ICNPO.
     Klasyfikacja ICNPO została opracowana przez Johns Hopkins University i stanowi element zatwierdzonej przez Biuro Statystyczne ONZ metodologii tworzenia rachunku satelitarnego sektora non-profit (Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, wyd. UN, New Yoork: 2003).
     Uzgodnienie standardu klasyfikacyjnego dotyczącego organizacji non-profit pozwoli osiągnąć integrację zasobów informacyjnych administracji publicznej dla badań działalności sektora non-profit prowadzonych przez statystykę publiczną, jak również ułatwi wykorzystywanie wyników badań statystycznych przez administrację.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2010 r. - notatka zawierająca:
1) wstępne wnioski dotyczące możliwości zastosowania klasyfikacji działalności statutowej jednostek non-profit stosowanej w formularzu SOF-1, jako standardu klasyfikacyjnego dla statystyki i administracji publicznej,
2) wnioski w zakresie modyfikacji dotychczas stosowanej w SOF-1 klasyfikacji działalności statutowej pod kątem jej dostosowania do potrzeb administracji publicznej przy zachowaniu spójności z klasyfikacją ICNPO,
3) propozycje odpowiednich zmian w formularzach SOF-1 i SOF-4 za 2010 r.

II kw. 2012 r. - raport zawierający końcowe wnioski w zakresie ww. notatki oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia klasyfikacji opartej na ICNPO, jako standardu klasyfikacyjnego działalności statutowej organizacji non-profit w statystyce i administracji publicznej.
Termin / zastosowanie w statystyce
2011 r. - w badaniu na formularzu SOF-1 i SOF-4 (dane za 2010 r.) i w badaniach kolejnych,
2012 r. - prace formalizujące klasyfikację opartą na ICNPO, jako standardu w statystyce i administracji publicznej dotyczącego działalności statutowej organizacji non-profit.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Statystyczny w Krakowie, GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów
Powiązania z badaniami
1.04.01 Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych
1.04.02 Organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego

3.147
Międzynarodowy handel usługami w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
Charakterystyka
Wypracowanie metodologii powiązania danych jednostkowych pozyskiwanych w ramach badań: "Międzynarodowy handel usługami" (1.51.09) oraz "Podmioty z kapitałem zagranicznym" (1.42.03) w celu uzyskania zestawu informacji umożliwiających określenie znaczenia podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w międzynarodowym handlu usługami.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - raport zawierający wnioski dotyczące możliwości rozszerzenie kartoteki badania "Międzynarodowy handel usługami" o podmioty znajdujące się w kartotece badania "Podmioty z kapitałem zagranicznym" oraz zestawienie informacji o wielkości udziału podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w dostarczaniu usług nierezydentom bądź nabywaniu usług od nierezydentów w 2011 roku.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - w zależności od wyników przeprowadzonych prac ewentualne wprowadzenie do PBSSP2012 badania wtórnego wykorzystującego dane z ze sprawozdań DNU-K, DNU-R i KZ, którego celem będzie zestawienie informacji określających wpływ działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na obroty usługowe z zagranicą.
II kw. 2013 roku - raport określający wpływ działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na obroty usługowe z zagranicą wraz z zestawieniem informacji za lata 2010 i 2011.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Handlu i Usług
Powiązania z badaniami
1.51.09 Międzynarodowy handel usługami
1.42.03 Podmioty z kapitałem zagranicznym

3.149
Prace metodologiczne nad Dziedzinową Bazą Danych w modułach Edukacja oraz Kapitał Ludzki
Charakterystyka
Prace metodologiczne dotyczą przygotowania warstwy mikrodanych w zakresie modułów Edukacja oraz Kapitał Ludzki dla Dziedzinowych Baz Danych. 
Celem prac jest utworzenie zintegrowanego repozytorium danych dla warstwy mikrodanych, co stanowi dalszy ciąg działań rozpoczętych w 2009 r. Główne korzyści wynikające z prac metodologicznych to popularyzowanie Statystyki Publicznej w Polsce.
Szczegółowy zakres prac:
- Identyfikacja źródeł administracyjnych pozwalających na zwiększenie atrakcyjności i użyteczności informacji pozyskiwanych z Dziedzinowych Baz Danych.
- Badanie możliwości integracji źródeł administracyjnych z dziedziny Edukacji i Kapitału Ludzkiego z danymi Głównego Urzędu Statystycznego.
- Gromadzenie i integrowanie źródeł informacji dla mikrodanych (baza operacyjna w postaci relacyjnej). Przenoszenie danych z plików .dbf oraz innych baz danych do centralnego repozytorium w celu późniejszego zasilenia hurtowni danych jednostkowych (mikrodane).
- Konsultowanie z jednostką współpracującą przebiegu prac.
- Prace mają związek z decyzją Prezesa J. Oleńskiego, dotyczącą budowy Dziedzinowych Baz Danych (pismo znak: PK-02-42-7/2009)
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2009 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. -  raport na temat przygotowanego repozytorium mikrodanych
Termin / zastosowanie w statystyce
Zgodnie z harmonogramem projektu SISP, termin ukończenia prac to 2013 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami

System informacji oświatowej (SIO), sprawozdania szkół wyższych (S-10, S-11, S-12, F-01s), badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), europejskie badanie warunków życia ludności (EU SILC), badanie wskaźniki społeczeństwa informacyjnego (SSI ICT), badanie obiektów i działalności instytucji kultury (K-03, K-04, K-07), badanie kadry medycznej ochrony zdrowia (MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-88, MZ-89), badanie infrastruktury ochrony zdrowia i jej funkcjonowania(MZ-29), badanie działalności badawczej i rozwojowej B+R (PNT-01), badanie innowacji w przemyśle (PNT-02), notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Rb-28S), sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń (Z-12), sprawozdanie o pracujących w gospodarce narodowej (Z-06), sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ZD-3), dane demograficzne.
3.150
Dziedzinowa Baza Wiedzy "Warunki życia ludności"
Charakterystyka
Celem prac jest opracowanie i wdrożenie dziedzinowej bazy wiedzy stanowiącej kompleksowy zasób informacyjny dotyczący warunków życia ludności, obejmujący swoim zakresem zarówno czynniki warunkujące zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, potrzeb wyższego rzędu - edukacja, uczestnictwo w kulturze itp., jak i czynniki opisujące stan środowiska naturalnego i stosunków społecznych. Działania będą zmierzały do ustalenia: zakresu tematycznego informacji przewidzianych w bazie w oparciu o rozpoznanie i analizę potrzeb użytkowników; zewnętrznych źródeł danych, w tym administracyjnych oraz formy udostępniania danych. Zawarte w bazie informacje powinny zaspokajać potrzeby informacyjne organów państwa, jednostek naukowych, mass mediów oraz indywidualnych użytkowników.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - raport na temat przygotowanej bazy danych
Termin / zastosowanie w statystyce
Zgodnie z harmonogramem projektu SISP, termin ukończenia prac to 2013 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Łódź
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami

Praca powiązana z wieloma badaniami.
3.151
Prace związane z opracowaniem i wdrożeniem dziedzinowej bazy danych "Gospodarka Paliwowo-Energetyczna"
Charakterystyka
Celem prac jest opracowanie i wdrożenie dziedzinowej bazy danych zapewniającej upowszechnienie wiedzy o zjawiskach z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej. Zawarte w bazach metainformacje oraz dane statystyczne powinny zaspakajać potrzeby informacyjne organów państwa i innych jednostek sektora publicznego, nauki, mas mediów, przedsiębiorstw oraz obywateli.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - opracowanie koncepcji dziedzinowej bazy danych 
Termin / zastosowanie w statystyce
2012 r. - Dziedzinowa Baza Danych "Energia i Paliwa "
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Rzeszów
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami

Praca powiązana z wieloma badaniami
3.154
Budowa operatu statystycznego do badań społecznych
Charakterystyka
Celem pracy jest opracowanie koncepcji utworzenia kompletnego i aktualnego operatu statystycznego do badań społecznych, wykorzystującego m. in. dane ze źródeł administracyjnych, którego zastosowanie pozwoli na lepsze wstępne analizy struktury populacji, lepszy dobór próby warstwowej oraz celowy wybór nadreprezentacji niektórych jednostek badania w zależności od celu badania. Operat rozszerzony o nowe zmienne przyczyni się do zwiększenia precyzji estymacji.
Termin rozpoczęcia pracy
2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego. Przewiduje się przeprowadzenie analizy zgodności danych zawartych w rejestrach, które pozyskano w oparciu o ustawę o NSP2011 z informacjami zebranymi w wybranych badaniach gospodarstw domowych oraz z wynikami tych badań.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - opracowanie koncepcji operatu oraz wniosków i rekomendacji do dalszych prac.
Termin / zastosowanie w statystyce
IV kw. 2013 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Łódź, GUS - US Gdańsk, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS - Departament Badań Demograficznych, GUS - Departament Pracy, GUS - US Warszawa, GUS - Departament Programowania i Koordynacji Badań, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS), GUS - US Olsztyn
Powiązania z badaniami
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.25.02 Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.25.10 Badanie spójności społecznej

Wszystkie reprezentacyjne badania gospodarstw domowych i osób.
3.156
Przemysły kreatywne
Charakterystyka
W ramach pracy przewiduje się przegląd definicji i pojęć, określenie zakresu przemysłów kreatywnych , przegląd i analizę danych pochodzących z badań statystycznych.
Celem pracy jest wypracowanie metodologii badania, które umożliwi systematyczną obserwację sfery przemysłów kreatywnych.  Przyszłe badanie pozwoli na wypełnienie luki informacyjnej w tym zakresie. Dostarczy danych potrzebnych organom administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjom naukowo-badawczym do kreowania i ewaluacji polityki kulturalnej oraz do porównań międzynarodowych.
Opracowana metodologia zostanie przetestowana w badaniu pilotażowym.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- prace definicyjne i klasyfikacyjne,
- opracowanie założeń metodologicznych,
- analiza dostępnych danych,
- zbadanie możliwości wykorzystania posiadanych zasobów informacyjnych do charakterystyki podmiotów zaliczanych do przemysłów kreatywnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego,
- opracowanie raportu charakteryzującego przemysły kreatywne w Polsce.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- współpraca przy rewizji definicji i opracowaniu założeń metodologicznych,
- współpraca przy opracowaniu raportu.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe zostanie przeprowadzone na próbie jednostek z terenu woj. małopolskiego. Celem pilotażu będzie przetestowanie narzędzia badawczego oraz założeń metodologicznych. 
Termin zakończenia: 2012 r.
Forma zakończenia: raport zawierający wnioski niezbędne do implementacji badania.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport zawierający:
- uwagi odnośnie metodologii badania, opracowane na podstawie badania pilotażowego
- wzór narzędzia badawczego 
- wnioski z analizy danych zastanych (dostępnych danych), w tym - wskaźniki służące do monitorowania wpływu sektora kreatywnego na polską gospodarkę.
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2015 r. - badanie przemysłów kreatywnych
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.161
Metodologia szacowania wartości dodanej w rodzajach działalności zaliczanych do gospodarki morskiej
Charakterystyka
Celem jest opracowanie metodologii szacowania wartości dodanej we wszystkich rodzajach działalności gospodarki morskiej. Efektem pracy będzie opracowanie metodologii szacowania wartości dodanej w gospodarce morskiej, która dostarczy informacji o jej udziale w tworzeniu PKB. Uzyskane wyniki posłużą do określenia wielkości udziału gospodarki morskiej w całości gospodarki.
Potrzeba szacowania wartości dodanej w polskiej gospodarce morskiej zgłaszana jest od dawna przez administrację rządową i samorządową w kraju, podmioty gospodarcze i środowiska naukowe.
Zakres prac jednostki autorskiej:
- rozpoznanie istniejących metodologii szacowania wartości dodanej;
- opracowanie koncepcji metodologii.
Zakres prac jednostki współpracującej:
- konsultacje merytoryczne.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - opracowanie zeszytu metodycznego zawierającego metodologię szacowania wartości dodanej dla rodzajów działalności zaliczanych do gospodarki morskiej.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - wdrożenie;
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Szczecin - Ośrodek Statystyki Morskiej
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Handlu i Usług
Powiązania z badaniami
1.48.05 Transport morski i przybrzeżny

3.162
Zewnętrzne koszty transportu
Charakterystyka
Prowadzenie prac ma na celu identyfikację oraz możliwość prostej kwantyfikacji zewnętrznych kosztów transportu samochodowego. Określenie i ustalenie źródeł pozyskiwania danych i wypracowanie zasad metodologicznych do szacowania zewnętrznych kosztów transportu w ramach następujących obszarów tematycznych:
- środowisko
- infrastruktura
- wypadki
- kongestia
- zajętość terenu
Prowadzone prace będą dotyczyły również internalizacji kosztów zewnętrznych w aspekcie społecznym w poszczególnych rodzajach transportu, a także uszeregowania przewozów pod kątem generowanych przez nie kosztów zewnętrznych oraz  analiza ich skutków, w celu lepszej optymalizacji każdego rodzaju transportu, podniesienia jego konkurencyjności, zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, zgodności z zasadami społecznymi, rentowności, przyjazności dla środowiska i bezpieczeństwa.
Istnieje wyraźna potrzeba podjęcia działań w tym zakresie, z uwagi na duże zainteresowanie Unii Europejskiej wyżej wymienionymi zagadnieniami, ujętymi przez KE w komunikacie skierowanym do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych"(COM(2008) 435 wersja ostateczna) oraz w  świetle przyjętego przez KE 28 marca 2011 r. dokumentu pod tytułem "Biała Księga" - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2013 r.- notatka na temat identyfikacji kosztów zewnętrznych oraz źródeł pozyskiwania danych
I kw. 2014 r.- opracowanie koncepcji wskaźników do monitorowania i wniosków do rekomendacji do dalszych prac.

Termin / zastosowanie w statystyce
Systematyczna obserwacja i analiza zewnętrznych kosztów transportu począwszy od 2013 r. w świetle zrównoważonego rozwoju transportu oraz sukcesywne modyfikowanie metodologii zgodnie z wytycznymi UE.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Szczecin - Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Handlu i Usług
Powiązania z badaniami

Praca metodologiczna jest powiązana z kilkoma badaniami statystycznymi
3.163
Pomiar statystyczny innowacji w sektorze publicznym
Charakterystyka
Celem pracy jest opracowanie podstaw metodycznych dla badania innowacji w sektorze publicznym, tj. stworzenie systemu pomiaru statystycznego innowacji w sektorze publicznym, umożliwiającego zwiększenia wiedzy nt. innowacji w sektorze publicznym a w szczególności procesów ich powstawania; konstrukcji miar przydatnych w promocji innowacji w sektorze publicznym.
Efektem pracy będzie opracowanie metodologii pomiaru statystycznego innowacji w sektorze publicznym, obejmującej w szczególności identyfikację istniejących potrzeb informacyjnych, definicje zasadniczych zjawisk i pojęć, analizę możliwości dokonywania pomiaru statystycznego, propozycję narzędzi tego pomiaru z uwzględnieniem złożonej struktury wewnętrznej sektora publicznego, a zwłaszcza znacznego zróżnicowania jednostek organizacyjnych tego sektora.
W ramach pracy metodologicznej przeprowadzona zostanie analiza istniejących modeli teoretycznych oraz narzędzi pomiaru w celu identyfikacji luki informacyjnej, analiza wniosków z dotychczasowych badań innowacji, w tym w szczególności z punktu widzenia ostatniej wersji metodologii Oslo, zwłaszcza w kontekście innowacji nietechnologicznych, rozeznanie potrzeb w zakresie podstawowych wskaźników.
Problem obserwacji procesów innowacyjnych w sektorze publicznym jest nowym problemem o istotnym znaczeniu z punktu widzenia procesów decyzyjnych na różnych szczeblach rządzenia, tworzenia i realizacji polityk, pozostaje w związku z praktyką prowadzenia polityki opartej na solidnych podstawach, koniecznością systematycznej ewaluacji polityk, strategii, jakości rządzenia, czy też jakości usług publicznych. Popyt na innowacje w sektorze publicznym ma bezpośredni związek z presją na wzrost wydajności w sektorze publicznym, poprawą jakości usług dla obywateli i dostępu do usług publicznych.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
IV kw. 2012 r.
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2013 r. - opracowanie zeszytu metodycznego zawierającego metodologię badania działalności innowacyjnej w sektorze publicznym.
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - wprowadzenie badania innowacji w sektorze publicznym do PBSSP
Jednostka autorska - wiodąca
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
Powiązania z badaniami
1.43.02 Innowacje w przemyśle
1.43.13 Innowacje w sektorze usług

3.165
Model obszaru transgranicznego
Charakterystyka
Celem pracy jest opracowanie modelu obszaru transgranicznego ze specyfikacją wiodących wskaźników rozwoju, pozwalających na śledzenie procesów transgranicznych na terenie województwa.
Zakres pracy obejmuje analizę czynników egzo- i endogenicznych wpływających na rozwój regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Zdefiniowany zostanie obszar przygraniczny, zostaną określone i skwantyfikowane podstawowe czynniki mające decydujący wpływ na przyszłość regionu. Dynamiczne ujęcie badanych zjawisk w modelu pozwoli na śledzenie procesów transgranicznych. Badane będą interakcje procesów społeczno-ekonomicznych ze względu na lokalizację i sąsiedztwo.
Informacje o procesach ekonomicznych na obszarach przygranicznych mają szczególnie istotne znaczenie dla charakterystyki tych obszarów. Pozwolą na ukazanie procesów zachodzących na obszarach przygranicznych na tle regionów, a w rezultacie na typologizację tych obszarów. Wyniki prac mogą być wykorzystywane do formułowania założeń strategii rozwoju związanej z problematyką wynikającą z położenia przygranicznego regionów. 
Prowadzenie pracy związane jest również z rosnącym zapotrzebowaniem na informacje o obszarach transgranicznych w związku z postępującą integracją europejską i rozwijającą się międzynarodową współpracą międzyregionalną.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2012 r. - raport podsumowujący pracę metodologiczną. 
Termin / zastosowanie w statystyce
2012 r. - włączenie do analiz statystycznych obszarów przygranicznych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Rzeszów
Powiązania z badaniami

Nowe badanie.
3.166
Praktyki kulturalne Polaków
Charakterystyka
W ramach pracy opracowane zostaną metodologia i narzędzie do badania uczestnictwa Polaków w kulturze i dobrach kultury. Określony zostanie zakres przedmiotowy i podmiotowy, założenia oraz ankieta do badania. Wypracowana metoda zostanie przetestowana w badaniu pilotażowym.
Z uwagi na zmiany, jakie w ostatnich latach zachodzą w obszarze kultury, zostaną określone podstawy teoretyczne badania z uwzględnieniem rozszerzonej definicji kultury, rozumianej nie tylko jako domena wysokich i zinstytucjonalizowanych wartości (tzw. kultura wysoka, artystyczna wraz z jej upowszechnianiem) oraz stan posiadania dóbr kulturalnych, ale także jako narzędzie podnoszące jakość życia, budowanie kapitałów i sieci (społecznych i kulturowych) oraz sfera praktyk kulturalnych, przy wykorzystaniu nowych technologii i możliwości cywilizacyjnych.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- określenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania,
- opracowanie metodologii badania,
- przygotowanie wzorów formularzy do badania,
- przygotowanie wzorów tablic kontrolnych i wynikowych do badania,
- przeprowadzenie badania pilotażowego,
- analiza wyników badania pilotażowego,
- opracowanie raportu z wynikami badania pilotażowego wraz z wnioskami dot. organizacji badania o charakterze ogólnopolskim.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- współpraca przy opracowaniu koncepcji badania,
- opracowanie wzorów formularzy do badania,
- analiza wyników badania pilotażowego.
Termin rozpoczęcia pracy
IV kw. 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe zostanie przeprowadzone na terenie woj. małopolskiego. Celem pilotażu będzie przetestowanie narzędzia badawczego oraz metody doboru próby.
Termin zakończenia: 2012 r.
Forma zakończenia: raport zawierający wnioski niezbędne do implementacji badania.
Termin i forma zakończenia pracy
2012 r. - raport z badania pilotażowego zawierający uwagi metodologiczne do badania zasadniczego oraz wzór formularza
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2014 r. - badanie "Praktyki kulturalne Polaków"
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Powiązania z badaniami

Nowe badanie
3.167
Badanie struktury gospodarstw rolnych  - prace przygotowawcze
Charakterystyka
Prace metodologiczne mające na celu ustalenie, zgodnie z wymogami Eurostatu i odbiorców krajowych, zakresu podmiotowego i tematycznego, definicji, klasyfikacji oraz zakresu i form opracowania wyników reprezentacyjnych badań struktury gospodarstw rolnych w 2013 r. Podjęcie, przy współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prac przygotowawczych do opracowania unijnej typologii gospodarstw rolnych.
Termin rozpoczęcia pracy
2011 r.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - schemat losowania próby, instrukcja metodologiczna dla ankieterów, algorytmy przygotowania zbioru danych na potrzeby bazy Eurofarm, algorytmy naliczania typu rolniczego i wielkości ekonomicznej gospodarstw.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - badanie struktury gospodarstw rolnych (badanie reprezentacyjne), 2014 - zasilenie bazy danych Eurofarm.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Rolnictwa
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Programowania i Koordynacji Badań, GUS - Departament Pracy, GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Powiązania z badaniami

3.169
Pomiar statystyczny działalności w zakresie nanonauk i nanotechnologii w sektorze publicznym oraz w przedsiębiorstwach
Charakterystyka
Celem jest opracowanie podstaw metodologicznych dla badania działalności w zakresie nanotechnologii w przedsiębiorstwach oraz działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii w jednostkach naukowych.
Efektem pracy będzie metodologia pomiaru statystycznego działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii w jednostkach naukowych oraz działalności w zakresie nanotechnologii w przedsiębiorstwach, obejmująca w szczególności identyfikację istniejących potrzeb informacyjnych, definicje zasadniczych pojęć i zjawisk, analizę możliwości dokonywania pomiaru statystycznego, propozycję narzędzi tego pomiaru z uwzględnieniem zróżnicowania jednostek prowadzących działalność w zakresie nanonauki i nanotechnologii. 
W ramach pracy metodologicznej przeprowadzona zostanie analiza istniejących modeli, narzędzi i wytycznych międzynarodowych oraz rozeznanie potrzeb w zakresie podstawowych wskaźników.
Obserwacja działalności w dziedzinie nanotechnologii oraz działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nanonauk i nanotechnologii ma istotne znaczenie w kontekście dynamicznego rozwoju poznawania zjawisk w nanoskali i potencjalnie dużego ich komercyjnego zastosowania na świecie. Rozwój i wykorzystanie nanotechnologii są wskazywane w Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, jako jedna z dziedzin stanowiących nośnik współczesnej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
III kw. 2012 r.
Termin i forma zakończenia pracy
I kw. 2013 r. - opracowanie zeszytu metodycznego zawierającego metodologię badania działalności w dziedzinie nanotechnologii w sektorze przedsiębiorstw oraz działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nanonauk i nanotechnologii w jednostkach naukowych.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - wdrożenie
Jednostka autorska - wiodąca
GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
Powiązania z badaniami
1.43.01 Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)
1.43.12 Biotechnologia

3.170
Działalność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego (JST)
Charakterystyka
Przygotowanie koncepcji i metodologii pracy związanej z prawotwórstwem samorządowym mającej na celu zbadanie funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja tego badania pozwoli przeanalizować aktywność organów samorządowych w zakresie stanowienia aktów normatywnych, ich liczby, przedmiotu, rodzaju. Analiza obejmie również akty prawa miejscowego w świetle działań kontroli i orzecznictwa organów kontrolno-nadzorczych. Pozwoli to dokonać charakterystyki aktów normatywnych pod kątem jakościowym oraz wskazać na rodzaje popełnianych błędów przy ich stanowieniu. 
Termin rozpoczęcia pracy
Prace kontynuowane, rozpoczęte w 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie pilotażowe przeprowadzone zostanie w jednostkach kontrolujących i nadzorujących działania samorządu oraz w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego oraz wśród miast-stolic województw na podstawie ankiety "Działalność prawotwórcza organów JST w świetle postępowania kontrolno-nadzorczego wojewody i regionalnej izby obrachunkowej (rio)" celem wypracowania wzoru formularza. Termin zakończenia badania pilotażowego I kw. 2012. Raport wraz z uwagami i wnioskami metodologicznymi do badania zasadniczego (PBSSP - 1.02.02).
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2012 r. - przekazanie raportu z badania pilotażowego do Komisji Metodologicznej.
IV kw. 2012 r. - wzór formularza SG-01, ST-P i ST-W z rozszerzonym zakresem badania

Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2013 r. corocznie
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Wrocław - Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych
Powiązania z badaniami
1.02.02 Organy samorządu terytorialnego

3.173
Analiza metodologiczna wykorzystania danych ze źródeł administracyjnych w badaniu gruntów komunalnych
Charakterystyka
Praca będzie polegała na porównaniu jednostkowych danych administracyjnych pozyskiwanych od jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie właściwych rejestrów z danymi z badań statystycznych, ocenie jakości i stopnia zgodności informacji występujących w systemach administracyjnych z informacjami pozyskanymi w badaniach statystycznych.
Celem pracy jest wypracowanie metodologii pozyskiwania jednostkowych danych administracyjnych oraz zastępowanie danych statystycznych danymi administracyjnymi, co przyczyni się do zmniejszenia obciążenia respondentów.
Zakres prac prowadzonych przez US Wrocław:
- rozpoznanie administracyjnych źródeł danych, ocena możliwości pozyskiwania danych i ich jakości,
- wypracowanie metodologii pozyskiwania danych jednostkowych z systemów administracyjnych,
- analiza administracyjnych źródeł danych i ocena ich przydatności.
Termin rozpoczęcia pracy
 II kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r. - notatka z nowymi zasadami gromadzenia i opracowywania danych.
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2015 r. corocznie wykorzystanie danych ze źródeł administracyjnych w badaniu.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Wrocław - Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych
Powiązania z badaniami
1.02.03 Grunty komunalne

3.174
Opracowanie założeń do raportu o sytuacji i pozycji jednostek podziału terytorialnego w Banku Danych Lokalnych (BDL)
Charakterystyka
Przedmiotem pracy jest przygotowanie wzorca raportu charakteryzującego pozycję (ocenę) poszczególnych gmin, powiatów i województw na tle pozostałych jednostek podziału terytorialnego. 
Raport będzie corocznie aktualizowanym segmentem publikowanym na stronach internetowych BDL, umożliwiającym wskazanie pozycji gminy/powiatu/województwa (z uwzględnieniem rodzaju jednostki samorządu terytorialnego w przypadku gmin: miejska, miejsko-wiejska, wiejska, miasto na prawach powiatu), opracowanym na podstawie wskaźników pogrupowanych w dziedziny tematyczne (aspekty). Obok słownego opisu - raport będzie umożliwiał utworzenie wykresów lub map oraz dołączenie szczegółowych zestawień tabelarycznych.
W ramach pracy zostaną zdefiniowane: 
- dziedziny tematyczne (aspekty) - przykładowo: atrakcyjność inwestycyjna, rynek pracy, poziom (jakość) świadczonych usług publicznych itd.,
- zestawy wskaźników stanowiących podstawę analizy w ramach poszczególnych aspektów,
- proponowane grafiki do wizualizacji danych.
Uzupełnieniem raportu będzie szczegółowy opis metodologii oceny pozycji gmin/powiatów/województw oraz technik i procedur konstrukcji miary syntetycznej opartej na metodach analizy zmienności i porządkowania liniowego.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - opublikowanie przykładowego raportu dla gmin na stronach BDL z wynikami dla 2011 roku
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2013 r. coroczny raport sukcesywnie rozwijany o poziom powiatów i województw, na stronach BDL (Internet/Intranet); aktualizacja danych dla kolejnych momentów sprawozdawczych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Wrocław - Ośrodek Banku Danych Regionalnych
Powiązania z badaniami

3.176
Kapitał intelektualny w Polsce
Charakterystyka
Prace metodologiczne na temat kapitału intelektualnego w Polsce dotyczą połączenia dotychczas wypracowanych koncepcji na temat kapitału ludzkiego, społecznego oraz strukturalnego, będących przedmiotem badań urzędów statystycznych.
Celem prac jest uzyskanie informacji na temat szeroko pojętego kapitału intelektualnego, będącego synergicznym efektem wzajemnego oddziaływania kapitałów: ludzkiego, społecznego i strukturalnego. W ramach prac planowane jest połączenie metodologii stosowanych w Urzędach Statystycznych w Gdańsku, Krakowie oraz Szczecinie. 
Podczas prac metodologicznych zostaną zdefiniowane syntetyczne wskaźniki pozwalające w sposób jednoznaczny zidentyfikować stan kapitału intelektualnego w Polsce.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - zeszyt metodologiczny kapitału intelektualnego.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - publikacja kapitał intelektualny w Polsce.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Gdańsk - Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Kraków - Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej, GUS-US Szczecin - Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
Powiązania z badaniami

System informacji oświatowej (SIO), sprawozdania szkół wyższych (S-10, S-11, S-12, F-01s), badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), europejskie badanie warunków życia ludności (EU SILC), badanie wskaźniki społeczeństwa informacyjnego (SSI ICT), badanie obiektów i działalności instytucji kultury (K-03, K-04, K-07), badanie kadry medycznej ochrony zdrowia (MZ-10A, MZ-10B, MZ-10C, MZ-88, MZ-89), badanie infrastruktury ochrony zdrowia i jej funkcjonowania(MZ-29), badanie działalności badawczej i rozwojowej B+R (PNT-01), badanie innowacji w przemyśle (PNT-02), notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Rb-28S), sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń (Z-12), sprawozdanie o pracujących w gospodarce narodowej (Z-06), sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ZD-3), Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych (SOF-1), dane demograficzne.
3.177
Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska (EREŚ)
Charakterystyka
Opracowanie metodologii europejskich ekonomicznych rachunków środowiska (European Environmental Economic Accounts - EEEA) stosownie do wymogów Unii Europejskiej nakładającej obowiązek rozwijania tych rachunków we wszystkich państwach członkowskich UE.
Rozwijane na mocy Rozporządzenia europejskie rachunki ekonomiczne środowiska pozwolą na ujęcie informacji dotyczących gospodarki i środowiska we wspólne ramy, w celu zmierzenia interakcji pomiędzy nimi. Dzięki temu decydenci otrzymają istotne wskaźniki i statystykę opisową, służące do monitorowania tej interakcji, jak również bazę danych potrzebną do planowania strategicznego i analizy kierunków polityki w celu określenia bardziej zrównoważonych ścieżek rozwoju.
Prace będą koncentrowały się na ocenie i weryfikacji zinwentaryzowanych źródeł danych, ocenie możliwości pozyskania oraz podjęciu działań zmierzających do pozyskiwania nowych danych dotyczących sukcesywnie rozwijanych rachunków jak i możliwości terminowego spełnienia wymogu sprawozdawczości względem Eurostatu.
Ponadto celem pracy jest doskonalenie zasad ujmowania i prezentacji poszczególnych elementów składowych EEEA oraz uczestnictwo w procesie legislacyjnym tworzącym podstawy prawne i ramy funkcjonowania rachunków zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i krajowym.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Przewiduje się przeprowadzenie badań pilotażowych dla każdego z modułów.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła.
Sukcesywnie, w miarę włączania przez Eurostat nowych modułów, zeszyt metodologiczny dla poszczególnych nowych modułów (rachunków).
Termin / zastosowanie w statystyce
Systematyczne bieżące wdrażanie - stosownie do wytycznych  i zmian wprowadzonych w metodologii UE.
Obecnie sprawozdawczość zależnie od modułu/rachunku w przypadku modułów:
Namea-air: 21 miesięcy po roku referencyjnym, tj. do końca 2013 r.
Namea-tax: 21 miesięcy po roku referencyjnym, tj. do końca 2013 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Rolnictwa, GUS - Departament Produkcji, GUS - Departament Rachunków Narodowych, GUS - Departament Handlu i Usług, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
Powiązania z badaniami

Nowe prace 
3.178
Integracja badań warunków życia
Charakterystyka
Podstawowym celem założonego rozwoju statystyki w obszarze warunków życia jest stworzenie systemu informacji, spójnego pod względem metodologicznym oraz dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb odbiorców, pozwalającego na dokonywanie wszechstronnych ocen poziomu życia ludności - zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym. Zakłada się, że system ten będzie przede wszystkim odpowiadał potrzebom krajowym, jednocześnie jednak będzie on zharmonizowany z europejskim systemem badań statystycznych, co pozwoli na wypełnienie zobowiązań Polski dotyczących omawianego obszaru badawczego wobec innych organizacji i instytucji międzynarodowych oraz na prowadzenie analiz porównawczych.
W ramach prac związanych z integracją badań warunków życia planuje się m.in. analizę:
- aktualnego stanu badań gospodarstw domowych pod względem tematycznym, metodologicznym i organizacyjnym,
- stosowanych w badaniach definicji pojęć i klasyfikacji oraz kategorii analitycznych,
- wyników badań w zakresie najważniejszych danych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji powtarzających  się w różnych badaniach.
Efektem prowadzonych prac ma być m.in.:
- przygotowanie  propozycji  modyfikacji i doskonalenia dotychczas realizowanych badań stałych i cyklicznych z zakresu warunków życia,
- ujednolicenie metod opracowania, analizy i prezentacji wyników różnych badań,
- wypełnienie luk w systemie informacji na temat jakości życia poprzez wskazanie nowych tematów badań i analiz.
Do II kwartału 2013 roku prace skoncentrowane będą na porównaniu zakresów tematycznych oraz wyników badania budżetów gospodarstw domowych oraz europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC).
W kolejnym etapie do prac zostaną włączone inne badania dotyczące warunków życia.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Decyzja o potrzebie przygotowania i prowadzenia badań pilotażowych będzie zależała od wniosków wynikających z dokonanych analiz.
Termin i forma zakończenia pracy
Prace prowadzone sukcesywnie - stałe doskonalenie badań , metod  analiz  oraz  sposobu  prezentacji wyników
II kw. 2013 r. - przygotowanie notatki metodologicznej podsumowującej I etap prac dotyczący porównania badania budżetów gospodarstw domowych oraz EU-SILC.
II kw. 2014 r. - opracowanie koncepcji modernizacji systemu badań gospodarstw domowych w obszarze warunków życia.
Termin / zastosowanie w statystyce
Sukcesywnie od 2013 r. - zakres i termin wdrożenia uzależniony od wniosków wynikających z przeprowadzonych prac metodologiczno-analitycznych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Łódź, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS), GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów
Powiązania z badaniami
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.25.02 Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)

Przewiduje się również uwzględnienie i wykorzystanie danych z innych badań statystycznych.
3.179
Terytorialne zróżnicowanie jakości życia ludności
Charakterystyka
Celem prac jest ocena jakości życia ludności w zależności od miejsca zamieszkania, w tym porównanie poszczególnych aspektów warunków życia w różnych przekrojach regionalnych oraz w zależności od klas i typów miejscowości.
Zostanie wykonana analiza możliwości wykorzystania wyników prowadzonych aktualnie badań, danych spisowych oraz innych dostępnych źródeł informacji do ukazania terytorialnego zróżnicowania jakości życia w Polsce. Szczególna uwaga zostanie poświęcona badaniu spójności społecznej pod kątem możliwości jego wykorzystania do rozpoznania potrzeb oceny jakości życia społeczności lokalnych. Ponadto pod uwagę zostaną wzięte wyniki dotychczasowych prac metodologicznych związanych z tematyką zróżnicowań terytorialnych.
W ramach prac przewiduje się:
- opracowanie wykazu dostępnych informacji (zmiennych) do analizy warunków życia ludności
  - w ujęciu regionalnym,
  - w poszczególnych klasach miejscowości (wieś, miasta, miasta w zależności od liczby mieszkańców),
  - w poszczególnych typach funkcjonalnych miejscowości.
- identyfikację luk informacyjnych;
- ewentualną propozycję modyfikacji prowadzonych badań i analiz pod kątem ich przydatności do oceny jakości życia społeczności lokalnych.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Decyzja o potrzebie przeprowadzenia badania pilotażowego będzie zależała od wniosków wynikających z dokonanej analizy.
Termin i forma zakończenia pracy
I kw. 2013 r. - przygotowanie notatki metodologicznej podsumowującej wyniki prac.
II kw. 2013 r. - opracowanie koncepcji publikacji dotyczącej zróżnicowania terytorialnego warunków życia ludności w Polsce.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - przygotowanie publikacji dotyczącej zróżnicowania terytorialnego warunków życia ludności w Polsce.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Łódź, GUS - Departament Badań Regionalnych i Środowiska, GUS - Departament Badań Demograficznych, GUS - US Wrocław - Ośrodek Banku Danych Regionalnych
Powiązania z badaniami

3.180
Rynek usług płatniczych
Charakterystyka
Celem prac metodologicznych będzie rozszerzenie zakresu informacji dotyczących podmiotów rynku usług płatniczych w Polsce. Pozyskane informacje przez statystykę publiczna pozwolą na analizę sytuacji finansowej, zakresu działalności oraz uwarunkowań funkcjonowania podmiotów świadczących usługi płatnicze. Informacje te są niezbędne według Ministerstwa Finansów do monitorowania i oceny wpływu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Celem badań będzie przygotowanie kartoteki podmiotów i zakresu prac metodologicznych we współpracy z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Zakres prac metodologicznych dotyczyć będzie przygotowania formularza statystycznego do przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin rozpoczęcia pracy
2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2013 r. - raport z wyników pracy metodologicznej
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. 
Wyniki badania będą wykorzystywane na potrzeby:
- rachunków narodowych i regionalnych,
- organów rządowych i innych instytucji krajowych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego
Powiązania z badaniami

Badanie nowe
3.182
Wprowadzenie wspomagania elektronicznego do badań ankietowych
Charakterystyka
Celem pracy metodologicznej jest analiza możliwości i stopniowe wprowadzanie metod CAPI, CATI i CAII do badań ankietowych:
- badanie budżetów gospodarstw domowych,
- europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
- badanie budżetu czasu,
- badanie kondycji gospodarstw domowych.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
III - IV kw. 2011 r.- pilotaż książeczki elektronicznej BR-01 do badania budżetów gospodarstw domowych
III kw. 2012 r.- przeprowadzenie testu formularza do badania EU-SILC przy zastosowaniu metody CAPI.
Termin i forma zakończenia pracy
Prace prowadzone sukcesywnie
II kw.2012 r.-wnioski z przeprowadzonego pilotażu elektronicznej  książeczki budżetowej BR-01 (określenie kierunków dalszych prac i warunków niezbędnych do wdrożenia elektronicznej książeczki budżetowej do zasadniczego badania budżetów gospodarstw domowych)
III-IV kw. 2012 r. - opracowanie zawierające analizę wyników testów oraz ocena możliwości wprowadzenia metod CAPI, CATI i CAII do badań ankietowych gospodarstw domowych.
Termin / zastosowanie w statystyce
od 2012 r. - sukcesywne wdrażanie nowych metod do badań ankietowych gospodarstw domowych.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Łódź, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS)
Powiązania z badaniami
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.25.02 Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)

3.185
Opieka medyczna nad dziećmi do lat 18
Charakterystyka
Celem pracy jest rozpoznanie możliwości pozyskania informacji na temat opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą do lat 18 (m.in.: szczepienia, bilanse dzieci, badania profilaktyczne, opieka stomatologiczna, higiena szkolna), zakres i rodzaje usług medycznych, promocja zdrowia i zdrowie publiczne.  Praca z wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych (SIO). 
Efektem pracy będzie ocena dostępnych źródeł informacji oraz ich wykorzystanie w statystyce publicznej oraz analiza stopnia zabezpieczenia opieki medycznej dzieciom do lat 18.
Zakres prac jednostki wiodącej: ocena istniejących źródeł danych, analiza pod kątem wykorzystania ich w statystyce publicznej, w konsultacji z jednostkami współpracującymi.
Zakres prac jednostek współpracujących: uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych jak również określenie przez poszczególne instytucje źródeł i zakresu możliwych do pozyskania informacji.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
III kw. 2013 r.- raport o źródłach danych i możliwości ich wykorzystania do opracowań statystyki publicznej.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - włączenie informacji do publikacji branżowych przygotowywanych w Departamencie.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Kraków, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia
Powiązania z badaniami

3.186
Jakość usług medycznych w stacjonarnej opiece zdrowotnej
Charakterystyka
Celem pracy jest rozpoznanie możliwości pozyskania informacji na temat jakości usług medycznych w zakładach stacjonarnej opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych) do wykorzystania w opracowaniach statystycznych. Praca z użyciem administracyjnych źródeł danych; łączenie wyników badań z danymi rejestrowymi. Różnorodność źródeł administracyjnych determinuje stopień, w jakim dane z tych źródeł mogą być zestawiane z innymi informacjami statystycznymi.
Efektem pracy będzie ocena dostępnych źródeł informacji oraz ich wykorzystanie w statystyce publicznej.
Zakres prac jednostki wiodącej: ocena istniejących źródeł danych, analiza pod kątem wykorzystania ich w statystyce publicznej, w konsultacji z jednostkami współpracującymi.
Zakres prac jednostek współpracujących: uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych jak również określenie przez poszczególne instytucje źródeł i zakresu możliwych do pozyskania informacji.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
I kw. 2013 r.- raport o źródłach danych i możliwości ich wykorzystania do opracowań statystyki publicznej.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - włączenie informacji o jakości w ochronie zdrowia do publikacji branżowych przygotowywanych w Departamencie.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Powiązania z badaniami

3.187
Badanie cen nieruchomości komercyjnych
Charakterystyka
Celem badania jest opracowanie metodologii pozyskiwania danych dotyczących cen wynajmu nieruchomości komercyjnych oraz dalszej analizy tych danych. Nieruchomości komercyjne objęte badaniem to biura, sklepy, galerie handlowe, magazyny oraz hotele. Podczas badania metodologicznego zostanie przeprowadzona analiza istniejących opracowań ECB, Eurostatu oraz wiodącej literatury światowej w tej dziedzinie. Zamierza się opracować lub doprecyzować systematykę rynku nieruchomości komercyjnych. Celem badania jest wyszukiwanie źródeł informacji dotyczących kształtowania się cen wynajmu nieruchomości komercyjnych.
Termin rozpoczęcia pracy
II kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Badanie wstępne potrwa do połowy 2012 r. Pod koniec 2012 r. zamierza się przeprowadzić badanie pilotażowe w oddziałach okręgowych NBP.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca nad metodologią zostanie zakończona pod koniec 2012 r. Wyniki badań są i będą publikowane w raporcie rocznym oraz kwartalnych o rynku nieruchomości NBP.
Termin / zastosowanie w statystyce
Po przeprowadzeniu badania pilotażowego pod koniec 2012 r. badanie cen nieruchomości komercyjnych może zostać włączone do programu badań statystycznych statystyki publicznej od 2013 r.
Jednostka autorska - wiodąca
Narodowy Bank Polski - Instytut Ekonomiczny
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Handlu i Usług
Powiązania z badaniami
1.26.09 Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski

Badanie nowe.
3.188
Rachunki środowiskowe - rachunki  energii
Charakterystyka
Celem pracy jest opracowanie metodologii rachunków energii, określanych niekiedy jako Tablice NAMEA (National Accounting Matrix with Environmental Accounts) Energy - macierz rachunków narodowych i środowiskowych w zakresie energii). Tablice NAMEA Energy są jednym z istotnych składników kompletu danych NAMEA obejmującego również dane o charakterze ekonomicznym i dane o emisjach zanieczyszczeń z poszczególnych sektorów gospodarki.
Istnieje wyraźna potrzeba podjęcia działań w tym zakresie z uwagi na duże zainteresowanie Unii Europejskiej w sukcesywnym rozwoju europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (EEEA), w tym rachunku energii, dla ujęcia informacji dotyczącej gospodarki i środowiska we wspólne ramy i analizy interakcji między nimi. Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008-2012 zawiera wyraźne odniesienie do potrzeby stworzenia wysokiej jakości statystyk i rachunków w dziedzinie środowiska.
Plan rozwoju i implementacji rachunków środowiskowych w oparciu o uchwalone w 2011 r. Rozporządzenie PE i Rady nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (przyjęte 6 lipca 2011), przewiduje m.in. włączenie do podstawy prawnej modułu dotyczącego energii (NAMEA Energy) w ciągu 2-3 lat.
Rachunki energii ukierunkowane są na zintegrowane analizy makroekonomiczne i środowiskowe i stanowią uzupełnienie dla informacji dostarczanych przez statystyki oraz bilanse energetyczne, które pozostają głównym źródłem informacji dla monitorowania prowadzonej polityki energetycznej.
Konkretnym celem Rachunków energii jest opracowanie tabel podaży i zużycia energii w ujęciu fizycznym (The Physical Supply and Use Tables of energy flows (tzw. Energy PSUTs)).
Proces rozwoju w/w modułu rozpoczęto w 2009 r. i wciąż jest on w fazie opracowywania standardów metodologicznych.
Praca będzie kontynuacją pracy metodologicznej realizowanej ze środków Komisji Europejskiej w ramach umów cywilnoprawnych w latach 2010 i 2011.
Praca będzie koncentrowała się na:
- monitorowaniu prac Grupy Zadaniowej Eurostatu Task Force "NAMEA Energy Accounts",
- analizie dostępnych tablic NAMEA Energy w zakresie: sektora przemysłu, sektora transportu, sektora usług oraz zasad metodycznych ich wypełniania,
- analizie dostępnych źródeł danych.
Termin rozpoczęcia pracy
 2010 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
Praca ciągła, sukcesywnie do opracowywanych standardów  metodologicznych przez Eurostat w ścisłym powiązaniu z międzynarodowymi  opracowaniami, przede wszystkim zrewidowanym Systemem zintegrowanych rachunków ekonomicznych środowiska.
Zeszyt metodologiczny.
Termin / zastosowanie w statystyce
Po wdrożeniu modułu rachunków energii do podstawy prawnej z ustalonym obowiązkiem raportowania danych z zakresu energii przez UE.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami
1.44.01 Bilanse paliw i energii


3.189
Nowa energia
Charakterystyka
Celem niniejszej pracy jest:
- ustanowienie jednolitych zasad metodycznych zbierania i prezentowania danych o energii ze źródeł odnawialnych (OZE),
- umożliwienie monitorowania wywiązywania się Polski z przyjętych zobowiązań na temat udziału energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii oraz realizacji postanowień:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1),
b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 844/2010 z dnia 20 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii odnośnie do ustanowienia zestawu rocznych statystyk dotyczących energii jądrowej oraz dostosowania odniesień metodycznych zgodnie z NACE Rev.2
c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz.WE L 140 z 05.06.2009)
d) dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64, z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dziennik Ustaw z 10 maja 2011 r. Nr 94 poz. 551)
- przygotowanie propozycji zmian do zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej,
- przygotowanie założeń do kolejnych edycji publikacji oraz modyfikacji istniejących - dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres prac prowadzonych przez:
Jednostkę autorską - wiodącą:
Przygotowanie koncepcji i opracowanie zeszytu metodycznego dotyczącego sprawozdawczości statystycznej z zakresu energii ze źródeł odnawialnych pt. "Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu energii ze źródeł odnawialnych" ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- unormowania prawne dotyczące sprawozdawczości statystycznej z zakresu OZE,
- metodykę zbierania danych statystycznych dotyczących OZE
Jednostkę współautorską - współpracującą:
- Przygotowanie wykazu aktualnych krajowych i Unijnych norm prawnych z zakresu OZE.
- Ocena przydatności danych statystycznych uzyskiwanych z dotychczas prowadzonych badań do oszacowania zużycia energii ze źródeł odnawialnych.
- Przygotowanie propozycji zmian do zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań.
Termin rozpoczęcia pracy
2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2014 r. - zeszyt metodyczny pt. "Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu energii ze źródeł odnawialnych".
Termin / zastosowanie w statystyce
W 2015 r. - zastosowanie w badaniach dot. paliw i energii.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Produkcji
Jednostka współautorska - współpracująca
Min. Gospodarki - Dep. Energetyki, Min. Gospodarki - Dep. Ropy i Gazu, Min. Gospodarki - Dep. Energii Jądrowej, Min. Gospodarki - Dep. Energii Odnawialnej
Powiązania z badaniami
1.44.01 Bilanse paliw i energii
1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo
1.44.03 Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii
1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych
1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe

3.191
Badanie działalności służb ratowniczych
Charakterystyka
W ramach pracy metodologicznej planuje się określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania oraz opracowanie organizacji badania podmiotów zajmujących się ratownictwem.
Celem pracy jest wypracowanie metodologii umożliwiającej systematyczną obserwację działalności służb ratowniczych. Wynikowe dane obrazujące sytuację w dziedzinie ratownictwa mogą służyć organom administracji rządowej, samorządowej oraz instytutom naukowo-badawczym.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- przegląd pojęć, definicji i klasyfikacji,
- określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania,
- rozpoznanie, weryfikacja i ocena źródeł danych dotyczących działalności służb ratowniczych,
- określenie metody i organizacji badania,
- opracowanie raportu zawierającego wnioski niezbędne do implementacji badania.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę współautorską-współpracującą:
- konsultowanie i opiniowanie przygotowywanej metodologii i organizacji badania,
- wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości metodologicznych.
Termin rozpoczęcia pracy
III kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - raport z wynikami pracy zawierający opis metodologii badania, opis pojęć z zakresu działalności służb ratowniczych, opis źródeł danych i możliwości ich wykorzystania do opracowań statystyki publicznej
Termin / zastosowanie w statystyce
Począwszy od 2015 r. - badanie działalności służb ratowniczych
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  - Departament Analiz i Nadzoru
Powiązania z badaniami
1.29.07 Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
1.30.16 Działalność wybranych organizacji powiązanych z turystyką


3.192
Szkody i poszkodowani przez klęski żywiołowe
Charakterystyka
W ramach pracy planuje się opracowanie charakterystyki klęsk żywiołowych w Polsce z uwzględnieniem ich skutków w sferze ekonomicznej i społecznej.
Etapy prac:
I etap
Planuje się rozpoznanie istniejących źródeł administracyjnych z zakresu klęsk żywiołowych oraz zbadanie możliwości wykorzystania danych. Etap zakończy się oceną jakości, spójności i kompletności informacji.
II etap
Podjęta będzie próba szczegółowego scharakteryzowania wszystkich skutków klęsk żywiołowych, nie tylko ekonomicznych, ale również społecznych, jak np. wzrost liczby beneficjentów pomocy społecznej, wzrost liczby bezrobotnych na terenach popowodziowych. Planuje się opisać odrębnie pomoc poszkodowanym udzieloną przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne i pozarządowe.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - raport zawierający ocenę możliwości pozyskiwania i wykorzystywania danych ze źródeł administracyjnych do badań skutków klęsk żywiołowych oraz koncepcję publikacji, dotyczącej zróżnicowania terytorialnego skutków klęsk żywiołowych w sferze ekonomicznej i społecznej, z uwzględnieniem dynamiki zjawisk
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - publikacja dotycząca skutków klęsk żywiołowych w sferze ekonomicznej i społecznej
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Kraków
Powiązania z badaniami

Nowe badanie.
3.194
Rozpoznanie możliwości szacowania danych krótkookresowych o produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez małe firmy budowlane
Charakterystyka
Celem pracy jest rozpoznanie zakresu źródeł informacji statystycznych, które umożliwiłyby szacowanie krótkookresowych danych o produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez małe firmy budowlane. Pozytywny wynik prac przyczyniłby się do lepszej charakterystyki działalności pełnej zbiorowości podmiotów budowlanych z częstotliwością większą niż rok.
Termin rozpoczęcia pracy
2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
Notatka z wynikami rozwiązań metodologiczno - organizacyjnych lub o charakterze informacyjnym
Termin / zastosowanie w statystyce
Termin ewentualnego wdrożenia do badań statystycznych uzależniony jest od wyniku przeprowadzanych prac
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami
1.47.01 Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym

3.196
Identyfikacja mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego dla Polski
Charakterystyka
Celem badania jest opracowanie metodologii (zestawu narzędzi obejmujących metody dekompozycji szeregów czasowych, jak i koncepcje zagregowanych wskaźników koniunktury) służących analizie koniunktury gospodarczej w Polsce, w nawiązaniu do nowoczesnych metod wykorzystywanych przez krajowe urzędy statystyczne, czy inne ośrodki badawcze w UE i na świecie.
Zakres prac w roku 2012:
-przegląd dotychczasowych badań cyklu koniunkturalnego dla Polski,
-przegląd wybranych metod dekompozycji szeregów czasowych i porównanie ich własności na przykładzie szeregu realnej produkcji sprzedanej przemysłu,
-wskazanie zestawu zmiennych ekonomicznych reprezentujących wahania koniunkturalne w Polsce,
-kwalifikacja zmiennych do bieżącego, wyprzedzającego i opóźnionego wskaźnika koniunktury,
-konstrukcja syntetycznego wskaźnika koniunktury dla Polski,
-badanie odporności wyników na nowe dane (Real-time data),
-opracowanie założeń do wykresu fazowego cyklu koniunkturalnego - zegar koniunktury.
Zakres prac w roku 2013:
-prace nad ustaleniem wskaźnika w oparciu o dane kwartalne - podobna analiza przeprowadzona na podstawie danych kwartalnych lub wskaźnik skonstruowany na danych miesięcznych przy uwzględnieniu równań przejścia na kwartalny PKB,
-prace nad oszacowaniem miesięcznego PKB i konstrukcja wskaźników syntetycznych miesięcznych w relacji do produktu krajowego brutto,
-przeprowadzenie próby identyfikacji punktów zwrotnych w oparciu o łańcuchy Markowa.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
I kw. 2012 r. - przeprowadzenie analizy pilotażowej wraz ze wstępną wersją zegara koniunktury
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2011 r. - notatka z prac dotyczących kwalifikacji zmiennych i opracowania założeń do wykresu fazowego cyklu koniunkturalnego
IV kw. 2011 r. - raport ze wstępnych wyników badań
I kw. 2012 r. - seminarium prezentujące metodologię oraz wstępne wyniki analizy
I kw. 2012 r. - zeszyt metodologiczny oraz opracowanie wniosków dotyczących kierunków prac na rok 2013
II kw. 2013 r. - notatka z prac przeprowadzonych w 2013 r.
IV kw. 2013 r. - notatka końcowa z przeprowadzonej analizy
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - przeprowadzenie pełnej analizy
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Powiązania z badaniami
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej
1.46.01 Produkcja sprzedana przemysłu
1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej
1.49.09 Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE
1.62.17 Pieniądz i regulowany rynek papierów wartościowych
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa
1.61.10 Badanie koniunktury gospodarczej
1.67.03 Rachunki kwartalne

3.197
Opracowanie i dostosowanie do warunków polskich metodologii dekompozycji Produktu Krajowego Brutto
Charakterystyka
Cel pracy:
Opracowanie wielowymiarowej metody analizy i prezentacji struktury i ewolucji struktury wzrostu gospodarczego. Wyodrębnienie istotnych wymiarów rozwoju społeczno-gospodarczego przy wykorzystaniu PKB per capita.
Zakres prac:
-przegląd literaturowy dotyczący dotychczasowych analiz z wykorzystaniem dekompozycji PKB per capita (OECD, ośrodki naukowe),
-opracowanie założeń do dekompozycji dynamiki PKB per capita na poziomie kraju i regionów,
-wyodrębnienie i analiza czynników wpływających na dynamikę PKB,
-opracowanie założeń do dekompozycji różnic PKB per capita dla regionów w stosunku do grupy regionów,
-ustalenie czynników determinujących zróżnicowanie PKB per capita dla poszczególnych województw w relacji do średniego poziomu dla całej gospodarki lub analogicznie dla danego kraju i grupy krajów (np. Polska na tle Unii Europejskiej), np.: różnic w produktywności, różnic w zatrudnieniu, różnic w poziomie dojazdów netto do pracy w innym regionie, różnic w aktywności zawodowej,
-identyfikacja niewykorzystanych zasobów w województwach i regionach,
-analiza dostępności danych do dekompozycji wzrostu PKB per capita,
-analiza dostępności danych do dekompozycji regionalnych różnic w PKB per capita,
-analiza możliwych błędów oraz metod ich eliminacji.
Termin rozpoczęcia pracy
 I kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
III kw. 2011 r. -  notatka z prac nad założeniami wykorzystania metody dekompozycji PKB per capita dla Polski
IV kw. 2011 r. - seminarium prezentujące metodologię oraz wstępne wyniki analiz
III kw. 2012 r. -  notatka na temat występowania przybliżeń w analizie oraz metod ich ograniczania
IV  kw. 2013 r. -   notatka na temat metodologii oraz dalszych prac
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. przeprowadzenie pełnej analizy
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Powiązania z badaniami
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej
1.23.13 Czas pracy
1.67.07 Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym

3.198
Opracowanie projektu rocznego raportu analitycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce
Charakterystyka
Cel pracy:
Opracowanie wzorca raportu rocznego o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. 
Zakres prac:
-przegląd i analiza zawartości raportów i innych podobnych publikacji wydawanych w Polsce oraz przez urzędy statystyczne w Europie i na świecie,
-opracowanie założeń do przygotowania raportu: określenie jego celu, zakładanego odbiorcy, formy, struktury, horyzontu czasowego danych,
-wybór obszarów, dla których przeprowadzone mają zostać pogłębione analizy procesów ekonomicznych w dłuższej perspektywie czasowej oraz na tle procesów globalnych, 
-analiza dostępności danych,
-przygotowanie przykładowego raportu na podstawie danych za rok 2010.
Termin rozpoczęcia pracy
 II kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2011 r. - notatka w sprawie założeń do raportu
III kw. 2011 r. - przeprowadzenie konsultacji z departamentami branżowymi na temat treści i sposobów opracowania raportu
III kw. 2011 r. - notatka na temat wniosków z uwag departamentów oraz wprowadzonych na ich podstawie zmian  w raporcie
II kw. 2012 r. - prezentacja ostatecznej wersji raportu dla Komitetu Redakcyjnego GUS
II/III kw. 2012 r. - przygotowanie do wydania Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w 2011 r.
Termin / zastosowanie w statystyce
II /III kw. 2012 r. - publikacja raportu
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Powiązania z badaniami

Zależnie od ostatecznego kształtu Raportu powiązanie z najważniejszymi badaniami GUS w obszarze makroekonomicznym.
3.199
Statystyka strukturalna podmiotów gospodarczych zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji K
Charakterystyka
W chwili obecnej rozpatrywane są przez Eurostat propozycje zmian w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w zakresie załączników V-VII (zał. V - ubezpieczyciele, VI - instytucje kredytowe, VII - fundusze emerytalne).
Wskazywana jest konieczność podjęcia pakietu działań celem rozszerzenia zakresu podmiotów o pozostałe podmioty sklasyfikowane w Sekcji K.
Celem pracy jest ustalenie ram gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny wskaźników strukturalnych w zakresie struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania sektora instytucji finansowych, zgromadzonych w Sekcji K.
Zakres prac jednostki autorskiej:
-identyfikacja jednostek podlegających badaniu uzupełniającemu,
-identyfikacja sprawozdań stanowiących źródło danych,
-opracowanie algorytmów wymaganych danych.
Zakres prac jednostek współpracujących:
-przekazanie do GUS informacji o liczbie podmiotów finansowych kontrolowanych przez jednostki nadzorcze,
-przekazanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
-przekazanie danych o inwestycjach w środki trwałe.
Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - notatka z uwagami metodologicznymi, zawierająca propozycję odnośnie sposobu zbierania danych dla Eurostatu
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, GUS - Departament Informacji, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, GUS - Departament Przedsiębiorstw
Powiązania z badaniami
1.62.02 Wyniki finansowe banków
1.62.07 Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

3.200
Opracowanie metodologii badania podmiotów zajmujących się działalnością faktoringową, leasingową, windykacyjną i pośrednictwa kredytowego
Charakterystyka
Celem badania jest opracowanie możliwości połączenia różnych dziedzin działalności przedsiębiorstw finansowych badanych dotychczas przez GUS (faktoring, leasing, pośrednictwo kredytowe) z działalnością dotychczas niebadaną - windykacją oraz określenie operatu do wspólnego badania.
Rozpoznanie możliwości zastosowania jednego wspólnego formularza z częściami modułowymi, opisującymi pytania do respondentów w zakresie danej dziedziny działalności.
Ewentualny pozytywny wynik pracy metodologicznej pozwoli na ograniczenie obciążenia respondentów wypełnianiem kilku specjalistycznych formularzy.
Termin rozpoczęcia pracy
IV kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia pilotażu.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2012 r. - notatka z dotychczas wykonanych prac
I kw. 2013 r. - notatka dotycząca metodologii badania
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - w zależności od ostatecznego wyniku pracy metodologicznej
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Katowice
Powiązania z badaniami

Badanie nowe.
3.201
Opracowanie analizy możliwości rozszerzenia niektórych formularzy GUS dotyczących sprawozdań finansowych przedsiębiorstw niefinansowych o tematykę badań z zakresu rynków i instytucji finansowych
Charakterystyka
Cel pracy:
Celem badania jest opracowanie możliwości dołączenia do formularzy GUS, tworzonych przez inne Departamenty, modułów zawierających pytania z dziedziny finansów, np. współpraca przedsiębiorstw z bankami, współpraca przedsiębiorstw z zakładami ubezpieczeń w zakresie ubezpieczania się od różnych ryzyk, pytania o sposób prowadzenia windykacji należności, itp.
Zakres prac:
-rozpoznanie możliwości zastosowania jednego lub kilku modułu/modułów, opisujących pytania do respondentów w zakresie danej dziedziny działalności rynku finansowego,
-analiza formularzy GUS pod kątem możliwości dołączenia tematyki powiązania sektora finansowego i przedsiębiorstw.
Termin rozpoczęcia pracy
III kw. 2011 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia pilotażu.
Termin i forma zakończenia pracy
III kw. 2012 r. - notatka ze wstępnych wyników analizy
I kw. 2013 r. - notatka z pracy metodologicznej
Termin / zastosowanie w statystyce
W zależności od ostatecznego wyniku pracy metodologicznej
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Przedsiębiorstw
Powiązania z badaniami
1.62.02 Wyniki finansowe banków
1.62.04 Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

3.211
Transport intermodalny
Charakterystyka
Prace mają na celu identyfikację  podmiotów związanych z transportem intermodalnym w Polsce oraz przygotowanie badania w zakresie działalności gospodarczej tych jednostek. Ustalone zostaną źródła pozyskiwania danych oraz określony zostanie zakres zbieranych informacji. Przewiduje się analizę podmiotów związanych z działalnością: transport i gospodarka magazynowa.
Prowadzone prace będą dotyczyły utworzenia listy terminali intermodalnych wraz z charakterystyką infrastruktury, opracowania metodologii badania dotyczącego obsługi towarów w terminalach i środków transportu wykorzystywanych w transporcie intermodalnym.
Przedstawiony zostanie stan i zakres danych statystycznych o przewozach intermodalnych różnymi rodzajami transportu (kolejowy, drogowy, morski oraz wodny śródlądowy) pozyskiwanych obecnie w ramach systemu "PSP". Przygotowana zostanie propozycja poszerzenia zakresu zbieranych informacji wraz ze wskazaniem zalecanych źródeł ich pozyskania. Szczególnie istotne będzie skupienie się na działalności transportu kolejowego, który stanowi zasadniczą gałąź zaangażowaną w transport ładunków intermodalnych.
Istnieje wyraźna potrzeba podjęcia działań w tym zakresie, z uwagi na duże zainteresowanie Unii Europejskiej wyżej wymienionymi zagadnieniami, ujętymi przez KE w Białej Księdze Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (KOM(2011) 144 wersja ostateczna). W powyższym dokumencie przewiduje się m.in. promowanie bardziej energooszczędnych środków transportu (kolejowy, wodny), przy jednoczesnej optymalizacji działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, których integralną częścią są terminale intermodalne. Ponadto, od 2009 roku prowadzone są przez Eurostat prace (w ramach Grupy Zadaniowej Statystyki Transportu Intermodalnego oraz Grupy Zadaniowej Statystyki Transportu Kolejowego) zmierzające do wypracowania metodologii badania działalności transportu intermodalnego. Polska zgłosiła się do prac tej grupy w 2011 roku. Występuje również coraz większe zainteresowanie informacjami na temat transportu intermodalnego ze strony instytucji rządowych, samorządowych i innych odbiorców krajowych.

Termin rozpoczęcia pracy
I kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
2013 r. - przewiduje się przeprowadzenie badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
II kw. 2013 r.- przygotowanie propozycji badania pilotażowego terminali intermodalnych
IV kw. 2013 r. - przeprowadzenie badania pilotażowego
II kw. 2014 r.- raport dotyczący stanu i zakresu danych statystycznych o przewozach intermodalnych różnymi rodzajami transportu wraz z propozycją poszerzenia zakresu zbieranych informacji ze wskazaniem zalecanych źródeł ich pozyskania.
II kw. 2014 r.- prezentacja wyników badania pilotażowego
I kw. 2015 r. - raport  zawierający podsumowanie badań wraz z propozycją formularza statystycznego dla terminali intermodalnych oraz propozycją rozszerzenia badań statystycznych w zakresie transportu.
Termin / zastosowanie w statystyce
2016 r. - wprowadzenie badania
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Szczecin - Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Handlu i Usług
Powiązania z badaniami
1.48.01 Transport kolejowy
1.48.02 Transport drogowy
1.48.05 Transport morski i przybrzeżny
1.48.09 Transport wodny śródlądowy


3.213
Doskonalenie metodologii badania wydanych pozwoleń na budowę i efektów działalności budowlanej
Charakterystyka
Celem pracy jest doskonalenie metodologii badania wydanych pozwoleń na budowę i efektów działalności budowlanej, z uwzględnieniem potrzeb i priorytetów informacyjnych odbiorców informacji statystycznej, w szczególności - pozyskanie informacji miesięcznej o ruchu budowlanym dla formy budownictwa "indywidualne realizowane na sprzedaż lub wynajem" metodą szacunków - wypracowanie metody szacowania danych i przygotowywanie szacunków dla poszczególnych miesięcy, a następnie porównywanie z wynikami badań kwartalnych.
Termin rozpoczęcia pracy
2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r. - notatka z koncepcją rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych lub o charakterze informacyjnym.
Termin / zastosowanie w statystyce
Termin ewentualnego wdrożenia do badań statystycznych - uzależniony od wyniku przeprowadzanych prac.
Jednostka autorska - wiodąca
Urząd Statystyczny w Lublinie - Ośrodek Statystyki Budownictwa
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami
1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej

3.214
Pozyskiwanie danych o ruchu budowlanym ze źródeł administracyjnych
Charakterystyka
Rozpoznanie zasobów informacyjnych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej; a następnie - stworzenie kompleksowego systemu informatycznego uwzględniającego potrzeby informacyjne inspektoratów nadzoru budowlanego oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej, z uwzględnieniem obsługi sprawozdawczości statystycznej. 
Termin rozpoczęcia pracy
2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Przeprowadzenie badania pilotażowego w formie testowania systemu.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r. - raport z testów prototypu systemu oraz notatka o charakterze informacyjnym.
Termin / zastosowanie w statystyce
Termin ewentualnego wdrożenia do badań statystycznych - uzależniony od wyniku przeprowadzanych prac.
Jednostka autorska - wiodąca
Urząd Statystyczny w Lublinie - Ośrodek Statystyki Budownictwa
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Produkcji
Powiązania z badaniami
1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej

3.216
Integracja badań statystycznych w zakresie podróży na potrzeby statystyki turystyki, rachunków narodowych i bilansu płatniczego
Charakterystyka
Podstawowym celem pracy jest wypracowanie spójnego systemu badań w zakresie podróży Polaków oraz cudzoziemców przyjeżdżających do Polski na potrzeby statystyki turystyki, rachunków narodowych i bilansu płatniczego. Koncepcja zakłada kompilację prowadzonych obecnie przez statystykę publiczną badań z zakresu podróży tak, aby było możliwe uzyskanie spójnych pod względem metodologicznym informacji dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb odbiorców. Zbierane dane będą uwzględniały zmienne, które mają być przekazywane do Eurostatu zgodnie z rozporządzeniem 692/2011 dotyczącym europejskiej statystyki turystyki oraz po wejściu w życie Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6).
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego,
- określenie metody badania oraz założeń dotyczących realizacji badania pilotażowego w 2013 r.,
- przygotowanie wzorów formularzy i objaśnień do badania pilotażowego w 2013 r.
- opracowanie wytycznych metodycznych i organizacyjnych do badania pilotażowego w 2013 r.,
- przygotowanie wzorów tablic kontrolnych i wynikowych z badania pilotażowego w 2013 r.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę współautorską-współpracującą:
- konsultacje na wszystkich etapach pracy.
Termin rozpoczęcia pracy
II kwartał 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Przeprowadzenie badania pilotażowego planowane jest na 2013 r. Wcześniejsze rozpoznanie możliwości przeprowadzenia badania na lotniskach i w portach morskich.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kwartał 2013 r. - raport z badania pilotażowego, przedstawienie projektu badań Komisji Metodologicznej GUS.
Termin / zastosowanie w statystyce
Wprowadzenie do PBSSP, corocznie, po uzyskaniu akceptacji Zespołu ds. sektora zagranica dla potrzeb rachunków narodowych i bilansu płatniczego oraz pozytywnej opinii Komisji Metodologicznej GUS.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Rzeszów
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS - Departament Rachunków Narodowych, GUS - Departament Handlu i Usług, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Narodowy Bank Polski
Powiązania z badaniami

Proponowany system badań, po zaakceptowaniu przez Komisję Metodologiczną GUS, zastąpi prowadzone dotychczas przez GUS, MSiT oraz NBP badania z zakresu podróży (1.30.05, 1.30.06, 1.30.14, 1.51.10). Zaproponowane zmiany i modyfikacje będą miały na celu zaspokojenie potrzeb informacyjnych wymienionych instytucji, poprawę spójności danych oraz uwzględnią zmieniające się ustawodawstwo w zakresie statystyki turystyki i bilansu płatniczego.
3.217
Szacunki liczby i struktury ludności według podziału terytorialnego w świetle zniesienia obowiązku meldunkowego.
Charakterystyka
Celem pracy jest opracowanie metodologii szacowania liczby i struktury ludności według podziału terytorialnego w związku z wejściem w życie, nowej ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427), która wprowadza m.in. zniesienie obowiązku meldunkowego oraz likwidację gminnych zbiorów dotyczących mieszkańców tych jednostek.
Prace będą dotyczyły: poszukiwania administracyjnych i pozaadministracyjnych źródeł informacji o miejscu zamieszkania osób; sklasyfikowania rejestrów administracyjnych oraz przystosowania uzyskiwanych danych dla celów statystycznych; opracowania metody łączenia informacji z różnych źródeł; rozszacowania braków przy przyjęciu powiatu jako najniższego poziomu dezagregacji danych.
Dodatkowo w przypadku badań demograficznych konieczne będzie wypracowanie metody określenia miejsca zamieszkania osób, których dotyczą zdarzenia demograficzne (urodzenia, małżeństwa, rozwody, separacje, zgony i migracje - wewnętrzne i zagraniczne).
Termin rozpoczęcia pracy
 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
2014 r.
Termin i forma zakończenia pracy
2014 r.; notatka
Termin / zastosowanie w statystyce
2015 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Demograficznych
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - US Olsztyn
Powiązania z badaniami
1.21.01 Urodzenia. Dzietność
1.21.02 Małżeństwa. Rozwody. Separacje
1.21.03 Migracje wewnętrzne ludności
1.21.04 Migracje zagraniczne ludności
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia
1.21.11 Prognozy demograficzne
1.21.14 Zasoby migracyjne

W uzupełnieniu do punktu "Powiązania z badaniami" informujemy, że dane o liczbie i strukturze ludności według podziału terytorialnego są punktem odniesienia dla obserwacji i analizy większości zjawisk społecznych i gospodarczych.
3.219
Zasobność gospodarstw domowych
Charakterystyka
Przygotowanie i sprawdzenie narzędzi badawczych  do badania "Zasobność gospodarstw domowych", którego celem jest rozpoznanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych. 
Sprawdzenie możliwości wykorzystania metodologii stosowanej przez Europejski Bank Centralny w badaniu "Household Finance and Consumption Survey".
Termin rozpoczęcia pracy
IV kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
I kw. 2013 r.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2013 r. - projekt kwestionariusza wraz z instrukcją i założeniami
Termin / zastosowanie w statystyce
2015 r.
Jednostka autorska - wiodąca
Narodowy Bank Polski
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS)
Powiązania z badaniami
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych

3.220
Doskonalenie metodologii badania pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym
Charakterystyka
Celem pracy jest przygotowanie i przetestowanie zmodernizowanych narzędzi oraz metody realizacji Badania pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym (PNZ). Jej podjęcie będzie służyło rozwiązaniu problemów stwierdzonych podczas przeprowadzania pierwszej edycji badania PNZ, w tym będzie wykorzystywać uwagi i wnioski sformułowane przez urzędy statystyczne zawarte w raporcie z realizacji badania. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia przy współpracy US Gdańsk i w konsultacji z Departamentem Pracy podejmie prace weryfikujące możliwość przeprowadzenia badania PNZ w formie CATI a w przypadku negatywnego wyniku tej weryfikacji podjęte zostaną działania zmierzające do umieszczenia modułu przy badaniu realizowanym metodą wywiadu bezpośredniego.
Termin rozpoczęcia pracy
IV kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
2013 r.
Termin i forma zakończenia pracy
IV kw. 2014 r.
Termin / zastosowanie w statystyce
I kw. 2015 r.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Pracy, GUS - US Gdańsk
Powiązania z badaniami
1.04.03 Badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

3.221
Rachunki pracy
Charakterystyka
W ramach pracy planuje się stworzenie metodologii obliczania satelitarnego rachunku pracy dla Polski. Opracowanie satelitarnego rachunku pracy umożliwi dostarczanie uzupełniających w stosunku do rachunków narodowych i wewnętrznie spójnych informacji o procesach społeczno-gospodarczych z zakresu rynku pracy. Zakres działań obejmować będzie: przygotowanie założeń metodologicznych, określenie zapotrzebowania na dane niezbędne do realizacji rachunku satelitarnego pracy, analizę dostępności niezbędnych danych,  rozpoznanie możliwości pozyskania danych ze źródeł administracyjnych, ocenę jakości uzyskanych danych oraz prace analityczne nad opracowaniem tablic wynikowych w obszarze rachunku satelitarnego pracy zgodnych z wymogami EUROSTATU.
Zakres prac prowadzonych przez jednostkę autorską-wiodącą:
- opracowanie koncepcji poszczególnych komponentów satelitarnego rachunku pracy w Polsce.
Zakres prac prowadzonych przez jednostki współautorskie-współpracujące:
- konsultacje merytoryczne w zakresie możliwości dostarczenia informacji z obszaru rachunków pracy dla potrzeb satelitarnego rachunku pracy,
- konsultacje szczegółowych zagadnień związanych z metodologią satelitarnego rachunku pracy. 
Termin rozpoczęcia pracy
Czerwiec 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
2013 r. - zeszyt metodologiczny zawierający metodologię rachunku satelitarnego pracy.
Termin / zastosowanie w statystyce
2013 r. - szacunek eksperymentalny.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - US Bydgoszcz
Jednostka współautorska - współpracująca
GUS - Departament Pracy, GUS - Departament Rachunków Narodowych
Powiązania z badaniami
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej
1.23.06 Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
1.23.13 Czas pracy
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

3.222
Przygotowanie Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED 2011 do wdrożenia w badaniach statystycznych
Charakterystyka
Praca metodologiczna mająca na celu wdrożenie do badań i analiz GUS Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji 2011. Prowadzone prace będą dotyczyć opracowania klasyfikacji ISCED 2011 w języku polskim, opracowania klucza przejścia z poziomów kształcenia w polskim systemie edukacji na poziomy kształcenia określone w ISCED 2011, dostosowania badań  statystycznych do ww. klasyfikacji.

Podstawowym celem klasyfikacji ISCED 2011 jest możliwość prowadzenia w krajach Unii Europejskiej analiz porównawczych dotyczących edukacji.

Prace realizuje Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.

Zakres prac przewidzianych dla jednostek współautorskich:
GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów , GUS-Departament Pracy, GUS-Departament Badań Demograficznych, US Gdańsk, US-Szczecin, US-Bydgoszcz weryfikują i opiniują proponowane rozwiązania,  wdrażają klasyfikację ISCED 2011 do prowadzonych badań.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej weryfikują i opiniują proponowane rozwiązania.

Termin rozpoczęcia pracy
IV kw. 2012 r.
Przeprowadzenie badania pilotażowego
Nie przewiduje się przeprowadzenia badania pilotażowego.
Termin i forma zakończenia pracy
III kw. 2013 r. - wydanie w języku  polskim klasyfikacji ISCED 2011.
IV kw. 2013 r. - opracowanie klucza przejścia z poziomów kształcenia w polskim systemie edukacji na poziomy kształcenia określone w ISCED2011.
Termin / zastosowanie w statystyce
2014 r. - wdrożenie klasyfikacji ISCED 2011 we wszystkich badaniach, w których występują zmienne dotyczące kształcenia bądź wykształcenia.
2014 r. - opracowanie kwestionariuszy UOE zgodnie z klasyfikacją ISCED 2011.
Jednostka autorska - wiodąca
GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
Jednostka współautorska - współpracująca
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, GUS - Departament Pracy, GUS - Departament Badań Demograficznych, GUS - US Gdańsk, GUS - US Szczecin, GUS - US Bydgoszcz
Powiązania z badaniami
1.27.01 Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
1.27.04 Opieka nad dziećmi i młodzieżą
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.27.12 Kształcenie dorosłych
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.25.02 Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)
1.23.06 Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r.
1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników
1.43.01 Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)



