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Abstract: The Issue of Space in the Context of Regional Statistics Deve-
lopment. The following text shows the contemporary changes taking place in the 
regional statistics in Poland approach to the issue of spatial range of the studies and 
presentation of the results. The text presents the definition and role of statistics 
during the growing demand for data. In addition, the text discusses the possibility 
of the development of regional statistics related to the use of administrative data 
sources that contain geospatial information, allowing the aggregation of informa-
tion to any divisions or to the grid. Also describes the trends of development activi-
ties, including the important methodological work in the field of regional statistics. 
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Wst�p 
 
 W prezentowanym opracowaniu przedstawiono zmiany zachodz�ce 
wspó�cze�nie w podej�ciu statystyki publicznej do kwestii przestrzeni – 
skali badania i prezentacji wyników. Omówiono kwestie definicyjne, rol� 
statystyki regionalnej w obliczu nowych wyzwa�, wynikaj�cych ze stale 
rosn�cego zapotrzebowania na dane. Poruszono kwesti� mo�liwo�ci, które 
otwieraj� si� przed statystyk� regionaln� dzi�ki wykorzystaniu administra-
cyjnych �róde� danych zawieraj�cych informacj� geoprzestrzenn� – pozwa-
laj�c� na agregacj� informacji do dowolnych jednostek przestrzennych lub 
sieci geometrycznych. Opisano tak�e kierunki dzia�a� rozwojowych, w tym 
wa�niejsze prace metodologiczne z zakresu statystyki regionalnej. 
 

1. Definicja i rola statystyki regionalnej 
 
 Statystyka regionalna jest elementem systemu lub inaczej dzia�em staty-
styki ogólnokrajowej, w pracach którego szczególn� rol� odgrywa badanie 
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relacji przestrzennych zjawisk mierzalnych statystycznie. Znaczenie prze-
strzennego charakteru relacji podkre�la Paradysz [2012] pisz�c o kluczowej 
roli przestrzeni w statystyce regionalnej. Zaraz dodaje jednak, �e dyskusyj-
ne jest ju� odró�nienie statystyki regionalnej od lokalnej – podobnie jak 
dyskusyjne bywa poj�cie regionu. Pojmowanie poj�	 przestrzeni i regionu 
jest kluczow� kwesti� definiowania dróg rozwoju statystyki regionalnej. 
Je�li przyjmie si� za podstaw� poj�cia regionu klasyczn� definicj� Dzie-
wo�skiego [1967], zgodnie z któr� jest on fragmentem przestrzeni rozpa-
trywanym z perspektywy narz�dzia badania, narz�dzia dzia�ania i wreszcie 
przedmiotu poznania, to mo�na ulec wra�eniu, �e statystyka regionalna 
zajmuje si� tylko pozyskaniem danych opisuj�cych regiony. W takim uj�-
ciu istotny by�by dla niej jedynie aspekt regionu-narz�dzia badania. Regio-
nu delimitowanego raczej w wyniku ustale� natury politycznej ni� w wyni-
ku analizy zró�nicowania przestrzeni. Wydaje si� wi�c, �e rola statystyki 
regionalnej powinna by	 szersza. Badania statystyczne powinny s�u�y	 
tak�e poznaniu regionu oraz weryfikacji podzia�u regionalnego. W konse-
kwencji prace statystyki regionalnej przek�adaj� si� na realne dzia�ania 
planistyczne i realizacyjne w stosunku do regionów. 
 Kolejnym zagadnieniem jest przestrzenna skala badania i zwi�zane z ni� 
poj�cie przestrzeni. Tradycyjnie badania statystyczne s� prowadzone 
w odniesieniu do jednostek podzia�u administracyjnego. Jest to wynikiem 
przyj�tych metod gromadzenia danych, w których sprawozdawczo�	 orga-
nów w�adzy odgrywa nadal istotn� rol�. Dane dla jednostek wy�szego 
stopnia otrzymuje si� przez agregacj� danych pozyskanych dla jednostek 
stopnia ni�szego. Odwrotne podej�cie wyst�puje w przypadku wykorzy- 
stania wyników bada� reprezentacyjnych prowadzonych w skali kraju 
np. Badania Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci (BAEL). Informacje dla 
jednostek ni�szego rz�du opracowuje si� dzi�ki metodom dezagregacji. 
Niestety wielko�	 próby ogranicza mo�liwo�ci uzyskania szczegó�owych 
informacji ju� na poziomie województw [Paradysz 2012, s. 192]. Dotych-
czas praktycznie nie prowadzono bada� statystycznych w odniesieniu do 
innych jednostek np. sieci pól geometrycznych. Poniek�d takie podej�cie 
mo�e wynika	 z pojmowania przestrzeni w statystyce regionalnej. Mo�na 
odnie�	 wra�enie, �e w tym uj�ciu przestrze� ma charakter dyskretny, ina-
czej ni� w geografii spo�eczno-ekonomicznej, co w klasycznym w polskiej 
literaturze uj�ciu przedstawi� Dziewo�ski [1967, s. 36] „[…] mamy do 
czynienia z pewnymi charakterystycznymi typami czy klasami przestrzeni. 
Najwa�niejsze z nich to przestrze� geodezyjna, przestrze� geograficzna 
i du�a, odr�bna klasa przestrzeni spo�eczno-ekonomicznych”. O ile jednak 
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w geografii celem znacznej cz��ci prac jest okre�lenie prawid�owo�ci prze-
strzennych, o tyle w statystyce regionalnej d��y si� do zapewnienia danych 
o wielko�ci zjawiska w przekroju terytorialnym. Istotne zmiany w tej rela-
cji mo�e spowodowa	 zwi�kszenie roli �róde� administracyjnych w proce-
sie pozyskania informacji przez statystyk� publiczn�. U�ycie danych 
z przypisan� do punktu informacj� lokalizacyjn� umo�liwi�oby prowadze-
nie bada� dla dowolnych jednostek przestrzennych dzi�ki zastosowaniu 
algorytmów baz danych lub procedurom geoprzetwarzania w systemach 
informacji geograficznej (GIS). W rezultacie rozszerzeniu uleg�aby per-
spektywa przestrzeni w statystyce regionalnej, a dyskusja o podziale na 
statystyk� regionaln� i lokaln� straci�aby na znaczeniu. 
 Rola statystyki zmienia si� w nowoczesnym spo�ecze�stwie. W uj�ciu 
klasycznym urz�dy statystyczne jedynie dostarcza�y danych liczbowych 
wed�ug zatwierdzonych wcze�niej schematów. W wysoko rozwini�tych 
pa�stwach statystyka publiczna nadal pozostaje jednym z najwa�niejszych 
�róde� opisuj�cych funkcjonowanie spo�ecze�stwa i pa�stwa, ale ci��ar 
pe�nionych przez jej jednostki zada� przechyla si� w stron� monitoringu, 
czyli dzia�a� znacznie wykraczaj�cych poza rejestracj� stanu istniej�cego. 
Parteka i Czocha�ski [2005] zwracaj� uwag�, �e celem monitoringu jest 
formu�owanie serii diagnoz pozwalaj�cych okre�li	 przewidywane kierunki 
oraz intensywno�	 zmian w wyniku czego mo�liwe by�oby porównywanie 
jednostek terytorialnych w d�u�szych okresach. Zapotrzebowanie na tego 
typu dane dopinguje statystyk� publiczn� do przyjmowania bardziej ak-
tywnej postawy; rozpoznawania potrzeb odbiorców i elastycznego reago-
wania na nie przez skrócenie procesu przetwarzania danych, tak aby mo�-
liwe by�o ich jak najszybsze udost�pnienie; dostarczania informacji nie 
tylko do analiz zmian w przesz�o�ci, ale i do formu�owania scenariuszy 
i prognoz.  

Szczególne znaczenie ma zaspokajanie potrzeb informacyjnych zwi�za-
nych z realizacj� polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej. Europej-
ska polityka spójno�ci odgrywa obecnie bardzo wa�n� rol� w procesie 
wspierania regionów o niskim poziomie rozwoju spo�eczno-gospodarczego. 
Jak podaje Szlachta [2011] wej�cie w �ycie Traktatu Lizbo�skiego podnio-
s�o rang� polityki spójno�ci i spowodowa�o uzupe�nienie wymiaru gospo-
darczego i spo�ecznego o wymiar terytorialny. Rozszerzenie to spowodo-
wa�o zarazem konieczno�	 zwi�kszenia skali monitoringu, co Komisja 
Europejska podkre�la�a ju� w pi�tym sprawozdaniu w sprawie spójno�ci 
gospodarczej, spo�ecznej i terytorialnej [2010]. 
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Wzrastaj�ce zapotrzebowanie na coraz bardziej szczegó�owe informacje 
jest jednak stale konfrontowane z realiami prowadzenia bada� statystycz-
nych statystyki publicznej. Pomijaj�c w�tek kosztów, którego istotno�	 jest 
oczywista, warto wspomnie	 o zachowaniu tajemnicy statystycznej, wa�nej 
np. w odniesieniu do danych demograficznych. Opracowanie nowych me-
tod bada� i prezentacji danych wymaga znalezienia rozwi�za� optymal-
nych, godz�cych wysok� jako�	 danych, zachowanie anonimowo�ci re-
spondentów z relatywnie niskimi kosztami bada�. 
 

2. Skala przestrzenna w badaniach statystycznych 

 
 Jak wspomniano wy�ej podstawowymi poziomami bada� statystyki 
regionalnej, obok poziomu krajowego, s� jednostki NTS 2 oraz NTS 31. 
Stale rozszerzana jest liczba danych dla poziomów NTS 4 i NTS 5. Najni�-
szym dot�d poziomem, dla którego publikuje si� dane jest miejscowo�	 
statystyczna, czyli wyodr�bnione w gminie dla celów statystycznych zespo-
�y miejscowo�ci obejmuj�ce z regu�y wie� z przyleg�ymi przysió�kami, dla 
których ��cznie zbierane s� i opracowywane dane statystyczne. 
 W statystyce europejskiej prowadzi si� prace nad pozyskiwaniem da-
nych z rejestrów urz�dowych wraz z informacj� geoprzestrzenn�, pozwala-
j�c� na przypisanie danych do punktu pomiarowego, którym mo�e by	 
punkt adresowy. Dane przypisane do punktów mog� by	 w toku dalszych 
prac agregowane w dowolnych jednostkach. Szczególnym przypadkiem 
jednostki s� siatki geometryczne (grid). Obecnie najcz��ciej stosowana jest 
siatka kwadratów o boku 1 km. Siatka taka zosta�a zastosowana np. w ba-
daniach stopnia urbanizacji Europy DEGURBA, przeprowadzonego przez 
Joint Research Centre (JRC). Prace nad u�yciem sieci geometrycznych s� 

                                  
1 Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) wprowadzona Rozporz�-

dzeniem Rady Ministrów z 14.11.2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1573, z pó�n. zm.) wesz�a w �ycie 
1.01.2008 r. Opracowana na podstawie Rozporz�dzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 26.05.2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, z pó�n. zm.). NTS zosta�a opracowana na 
podstawie trójstopniowego podzia�u kraju na województwa, powiaty i gminy z dwoma dodatkowymi 
nieadministracyjnymi poziomami (regiony i podregiony). 

Poziomy regionalne obejmuj�: regiony – NTS 1, województwa – NTS 2, podregiony – NTS 3; od-
powiadaj�ce poziomom NUTS 1-NUTS 3. 

Poziomy lokalne obejmuj�: powiaty i miasta na prawach powiatu – NTS 4, gminy – NTS 5. Poziomy 
lokalne nie maj� odpowiedników NUTS, s� okre�lane odpowiednio LAU 1 i LAU 2 (Local Administra-
tion Unit). 
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bardzo zaawansowane mi�dzy innymi w krajach skandynawskich, Holandii 
i S�owenii. W Norwegii stosowane s� sieci kwadratów o bokach ju� od 100 
m, dzi�ki którym mo�na uzyska	 bardzo precyzyjny obraz wewn�trznego 
zró�nicowania gminy. U�ycie sieci geometrycznych niesie ze sob� istotne 
korzy�ci, do których mo�na zaliczy	: mo�liwo�	 prezentacji zró�nicowania 
przestrzennego zjawisk z dowolnie wybran� dok�adno�ci� i mo�liwo�	 pro-
wadzenia porówna� w d�ugich szeregach czasowych dzi�ki wyeliminowaniu 
problemu zmian podzia�u terytorialnego. Zalet� u�ycia sieci jest tak�e ogra-
niczenie problemu ochrony anonimowo�ci osób i podmiotów, których doty-
cz� informacje statystyczne. Podanie informacji dla ca�ego pola sieci zwykle 
uniemo�liwia identyfikacj� danych jednostkowych nawet w przypadku pól 
o boku 100 m. Zastosowanie sieci otwiera nowe mo�liwo�ci analizy prze-
strzennej i modelowania zjawisk zwi�zanych z zagospodarowaniem prze-
strzennym, dystrybucj� us�ug publicznych czy zarz�dzaniem kryzysowym. 
Do wad metody mo�na zaliczy	 wzajemne niedopasowanie sieci i granic 
jednostek podzia�u terytorialnego oraz uzale�nienie od zasilania danymi 
z informacj� geoprzestrzenn�. S�abo�ci te s� jednak mo�liwe do wyelimino-
wania w znacznej cz��ci przez wspó�czesne techniki przetwarzania danych. 
 Zagadnienie u�ycia sieci geometrycznych do prezentacji danych staty-
stycznych nie jest nowe. Pierwsze mapy g�sto�ci zaludnienia, wykonane tak� 
metod�, zosta�y opublikowane w Szwecji w 1856 r. i pos�u�y�y do planowa-
nia sieci kolejowej na po�udniu tego kraju. Metoda by�a tak�e szerzej stoso-
wana na prze�omie lat 70. i 80. do prezentacji szczegó�owych wyników spi-
sów powszechnych w Wielkiej Brytanii [Martin 1991]. W krajach skandy-
nawskich sieci geometrycznych u�ywa si� m.in. do gromadzenia i prezentacji 
danych na temat ludno�ci i budownictwa. W G�ównym Urz�dzie Statystycz-
nym prowadzono badania nad sieciami geometrycznymi w zwi�zku z praca-
mi nad dezagregacj� danych na temat liczby mieszka�ców. Obecnie prowa-
dzone s� prace nad mo�liwo�ciami pozyskiwania danych statystycznych 
o zabudowie z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) i Ewiden-
cji Gruntów i Budynków (EGiB) [Raport ko�cowy... 2014]. 
 

3. Zaspokajanie nowych potrzeb z zakresu statystyki regionalnej 
 
 W odpowiedzi na nowe potrzeby informacyjne, statystyka publiczna posze-
rza aktualne oraz realizuje nowe badania i prace metodologiczne. Do najwa�-
niejszych prac metodologicznych z zakresu statystyki regionalnej w ostatnim 
czasie mo�na zaliczy	: Typologi� obszarów wiejskich, przygotowan� w Depar-
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tamencie Bada� Regionalnych i 
rodowiska GUS oraz Opracowanie metodo-
logii wyodr�bniania tzw. stref specjalnych w du�ych miastach (Urz�d Staty-
styczny w Poznaniu). Obecnie prowadzone s� prace metodologiczne dotycz�ce 
zastosowa� GIS w statystyce regionalnej i metod bada� suburbanizacji. 
 Przyczyn� podj�cia pracy Typologia obszarów wiejskich by�y ogranicze-
nia obecnie u�ywanego w polskiej statystyce publicznej podzia�u na jednost-
ki miejskie i wiejskie, opartego na Krajowym Rejestrze Urz�dowym Podzia-
�u Terytorialnego Kraju TERYT. Rozró�nienie jednostek na te kategorie 
nast�puje na podstawie kryterium administracyjnego – uznania jednostki za 
miejsk� przez nadanie praw miejskich. Podej�cie takie utrudnia pokazanie 
pe�nej ró�norodno�ci zjawisk, wynikaj�cej z funkcjonalnego zró�nicowania 
jednostek. Badania przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich gmin 
z uwzgl�dnieniem podzia�u gmin miejsko-wiejskich na miasta i cz��ci wiej-
skie. Opracowanie sk�ada si� z dwóch cz��ci: podzia�u opartego na zró�ni-
cowaniu u�ytkowania ziemi i typologii gospodarczej (ryc. 1). 
 

Ryc. 1. Typologia gospodarcza gmin Polski 
�ród�o: [Buciak, Pieni��ek 2014]. 
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 Rozszerzenie zakresu bada� statystyki publicznej o wypracowane po-
dzia�y umo�liwi dok�adniejsze rozpoznanie przestrzennego zró�nicowania 
zjawisk, zw�aszcza demograficznych i gospodarczych. Daje tak�e mo�li-
wo�	 opracowywania wyników bada� reprezentacyjnych w podzia�ach 
funkcjonalnych bez zwi�kszania wielko�ci prób lub przy ich niewielkiej 
modyfikacji. Obecnie prowadzone s� prace zmierzaj�ce do wdro�enia 
opracowanych podzia�ów w systemach informacyjnych statystyki i przygo-
towywana jest publikacja analityczna. 
 Opracowanie metodologii wyodr�bniania tzw. stref specjalnych w du-
�ych miastach zosta�o wykonane w celu lepszej prezentacji zró�nicowania 
przestrzennego zjawisk spo�eczno-ekonomicznych wewn�trz miast. Okre-
�lono mo�liwo�ci prezentacji danych w skali rejonów statystycznych i ob-
wodów spisowych. 
 Spo�ród innych wa�nych prac zwi�zanych ze statystyk� regionaln� war-
to wymieni	 opracowanie metod prowadzenia badania dojazdów do pracy, 
prace nad mo�liwo�ciami udost�pnienia wyników bada� reprezentacyjnych 
dla obszarów funkcjonalnych (w tym metropolitalnych), a tak�e powstanie 
nowych systemów informacyjnych: Strateg i Portalu geostatystycznego, 
prezentuj�cego wyniki PSR 2010 oraz NSP 2011. 
 Istotne zmiany zachodz� równie� w statystyce regionalnej na poziomie 
Unii Europejskiej. Odbiciem tych tendencji s� zapisy polskich dokumen-
tów strategicznych, w których podkre�la si� rol� wymiaru terytorialnego, 
a co za tym idzie konieczno�	 pozyskania danych w innych uk�adach prze-
strzennych ni� dotychczas [Krajowa Strategia… 2010]. Od kilku lat zary-
sowuje si� d��enie do terytorialnego ukierunkowania dzia�a� rozwojowych, 
coraz silniejszy staje si� nacisk na ich dostosowanie do typu obszarów 
w miejsce dzia�a� odnosz�cych si� do odej�cia od jednostek administracyj-
nych do obszarów funkcjonalnych. Tendencja ta znajduje tak�e odbicie 
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [2011]. Modyfikacja 
sposobów prowadzenia polityki regionalnej spowodowa�a potrzeb� zmian 
w sposobie gromadzenia danych, jak równie� w ich zakresie tematycznym. 
Dotychczasowy system zosta� opracowany na potrzeby diagnozowania 
warunków rozwoju regionalnego w uj�ciu jednostek administracyjnych. 
Dostarczania danych do monitorowania strategii rozwoju budowanych na 
poziomie regionalnym i lokalnym, nie za� do prowadzenia analiz na obsza-
rach powsta�ych w wyniku grupowania jednostek odznaczaj�cych si� wy-
st�powaniem charakterystycznej cechy. Tak�e prowadzone obecnie badania 
reprezentacyjne pozwalaj� na pozyskanie informacji na poziomie kraju, 
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natomiast praktycznie niemo�liwe jest uzyskanie t� drog� odpowiedniej 
jako�ci danych dla poziomu regionalnego i lokalnego.  
 Wynikiem wy�ej opisanej tendencji jest m.in. zmiana klasyfikacji 
jednostek przestrzennych wed�ug stopnia urbanizacji DEGURBA. Jest to 
odpowied� Eurostatu na potrzeby monitorowania polityki spójno�ci w ko- 
lejnej perspektywie. Oczekuje si� poprawy porównywalno�ci jednostek 
terytorialnych w krajach UE, uspójnienia jednostek przestrzennych w ba- 
daniach statystycznych na poziomie europejskim (m.in. w Badaniu Ak-
tywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci i projekcie Urban Audit) i umo�liwie-
nia tworzenia agregatów dla poszczególnych typów obszarów na pozio-
mie krajowym z bada� reprezentacyjnych. Klasyfikacja zosta�a opraco-
wana na podstawie kryterium g�sto�ci zaludnienia i minimalnej liczby 
ludno�ci z wykorzystaniem siatki kwadratów o boku 1 km. Wynikiem 
prac jest wykonanie klasyfikacji jednostek LAU 2 – NTS 5 (obszary s�abo 
zaludnione, po�rednie tereny g�sto zaludnione). Wdro�enie klasyfikacji 
DEGURBA spowodowa�o tak�e zmiany w programie Urban Audit. Od 
edycji 2012/2013 miasta s� definiowane zgodnie z t� klasyfikacj� jako 
obszary, w których co najmniej 50% ludno�ci mieszka w klastrach o wy-
sokiej g�sto�ci zaludnienia (1500 osób/km2) i minimalnej liczbie ludno�ci 
wynosz�cej 50 tys. mieszka�ców. Zwi�kszona zosta� liczba miast z 45 
w poprzedniej edycji projektu do 68. Przeprowadzono tak�e delimitacj� 
szerszych stref miejskich (LUZ) na podstawie wyników badania. Prze-
p�ywy ludno�ci zwi�zane z zatrudnieniem. LUZ stanowi obszar, z którego 
powy�ej 15% pracowników najemnych doje�d�a do pracy do miasta sta-
nowi�cego rdze� strefy. 
 

Zako�czenie 
 
 G�ównym celem rozwoju statystyk i analiz regionalnych w polskiej 
statystyce publicznej jest zapewnienie danych niezb�dnych do podejmowa-
nia w�a�ciwych decyzji rozwojowych i inicjatyw w regionach [Kierunki… 
2012]. Ponadto, planuje si� zdefiniowanie kryteriów delimitacji obszarów 
funkcjonalnych i rozwój udost�pniania informacji statystycznych dla tych 
obszarów zarówno w formie publikacji analitycznych, jak i przez bazy 
danych statystycznych, rozwój metod statystyki ma�ych obszarów i ich 
wykorzystanie w praktyce statystycznej dla ni�szych poziomów agregacji 
ni� obecnie stosowane; wykorzystanie danych pozyskanych z rejestrów 
administracyjnych jako �róde� zmiennych wspomagaj�cych w statystyce 
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ma�ych obszarów; udzia� w pracach nad administracyjnymi systemami 
informacyjnymi; rozwój systemu analiz regionalnych i baz danych z wyko-
rzystaniem narz�dzi geoprzestrzennych. 
 Ewolucja roli statystyki regionalnej jest efektem dzia�ania trzech zasad-
niczych czynników: zmiany podej�cia do realizacji i monitorowania polity-
ki rozwoju, rosn�cych oczekiwa� odbiorców danych i wreszcie coraz szer-
szego wykorzystania rejestrów administracyjnych jako �ród�a danych. 
Upowszechnienie nowych metod, m.in. zwi�zanych z systemami informa-
cji geograficznej, spowoduje prawdopodobnie dalsze zacieranie granicy 
mi�dzy statystyk� regionaln� a lokaln�. Coraz bardziej istotna b�dzie mo�-
liwo�	 tworzenia statystyk dla dowolnych jednostek przez agregacj� da-
nych pozyskanych dla punktów pomiarowych lub sieci geometrycznych. 
Tempo przemian b�dzie jednak zale�a�o od jako�ci �róde� administracyj-
nych. Nadal bowiem istotna cz��	 rejestrów nie zawiera pe�nej informacji o 
zjawisku i nie jest przystosowana do pozyskania z nich informacji staty-
stycznej. Ulepszenia wymagaj� tak�e procedury wprowadzania informacji 
do baz danych np. przez zastosowanie s�owników poj�	 i automatyzacj� 
procesu nadawania rekordom danych pozycji geograficznej. Istotne jest 
tak�e wprowadzenie identyfikatorów umo�liwiaj�cych operacje logiczne na 
zbiorach danych. 
 Przestrze� w tradycyjnym uj�ciu posiada�a znaczenie marginalne, po-
niewa� celem jednostek statystyki by�o pozyskanie danych dla opisu regio-
nów. Obecnie jeste�my �wiadkami wa�nych zmian w kszta�towaniu polity-
ki spójno�ci. Mi�dzy innymi silniejsze akcentowanie wymiaru terytorialne-
go tej polityki sprawia, �e kwestia przestrzeni w badaniach statystycznych 
staje si� coraz bardziej istotna. Wyniki bada� statystycznych stanowi� nie 
tylko podstaw� podzia�u funduszy, ale daj� tak�e przes�anki do delimitacji 
regionów wymagaj�cych wsparcia. Konieczny staje si� tak�e rozwój metod 
monitoringu pozwalaj�cych na lepsze uwzgl�dnienie zró�nicowania prze-
strzennego zjawisk spo�ecznych i gospodarczych. 
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