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— rozwiązywania problemów metodologicznych, w szczególności przeła-
mywania ograniczeń dla statystyki regionalnej, wynikających ze stoso-
wania na coraz szerszą skalę badań reprezentacyjnych oraz łączenia da-
nych z różnych źródeł, w tym administracyjnych; 

— wykonywania analiz regionalnych i przestrzennych; 
— wymiany i promowania dobrych praktyk w zakresie badań i prac anali-

tycznych; 
— upowszechniania informacji o prowadzonych badaniach i analizach oraz 

wyników tych prac; 
— szeroko rozumianej edukacji ekonomiczno-statystycznej. 
 Bezpośrednie kontakty, konferencje i seminaria użytkowników infor-
macji statystycznych i producentów statystyk oficjalnych dobrze służą 
rozwojowi badań regionalnych. Pozwalają na lepsze rozpoznanie potrzeb 
informacyjnych, ustalanie priorytetów badawczych, wymianę doświadczeń 
w obszarze rozwiązań metodologicznych, wzajemne poznanie ograniczeń  
i uwarunkowań oraz informację o zamierzeniach rozwojowych i badaw-
czych. 
 Statystyka publiczna i będąca jej integralną częścią statystyka regional-
na podlega znaczącym przemianom. Dotyczą one m.in. skrócenia terminów 
upubliczniania danych, stopniowego rozszerzania wykorzystania źródeł 
administracyjnych, wzmacniania aspektów regionalnych w badaniach roz-
woju społecznego, ochrony środowiska i zmian klimatycznych, innowacyj-
ności. Prace rozwojowe obejmują m.in. statystykę przepływów (strumieni), 
wsparcie informacyjne w delimitacji obszarów funkcjonalnych, prace 
związane z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennych i zastosowań 
GIS oraz rozwój systemu udostępniania informacji statystycznych, w tym – 
w przekrojach regionalnych.  
 Wyrażam podziękowanie Komitetowi Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN za współudział w animowaniu naukowej debaty w środowisku 
żywotnie zainteresowanym problematyką rozwoju regionalnego, a Autorom  
i Uczestnikom seminarium – za inspirujące opracowania i wystąpienia. 
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WSTĘP 
 

 Prezentowany Biuletyn zawiera prace podejmujące tematykę niezbędnej 
współpracy i wzajemnych interakcji miedzy statystyką publiczną a bada-
niami nad rozwojem regionalnym w Polsce uwzględniających wpływ prze-
strzeni i uwarunkowań lokalizacyjnych.   
 Autorzy poszczególnych tekstów przedstawiają oryginalne wyniki wła-
snych badań naukowych na podstawie dostępnych danych statystyki regio-
nalnej, a następnie wskazują, w jaki sposób obecny zasób tych danych jest 
limitujący lub uniemożliwiający dalsze badania w poszczególnych obsza-
rach i tematykach badawczych. Przedstawione w Biuletynie obszary defi-
cytu regionalnej informacji strategicznej to: 
— modelowanie makroekonomiczne na poziomie regionalnym, 
— monitorowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
— wyznaczanie i programowanie rozwoju obszarów funkcjonalnych, 
— monitorowanie przestrzennego rozwoju sytuacji społecznej, 
— potrzeby informacyjne dla badań ewaluacyjnych dotyczących polityki 

spójności, 
— monitorowanie rozwoju obszarów metropolitalnych. 
 Należy podkreślić, że powyższa lista nie wyczerpuje obszarów deficytu 
danych regionalnych – jest jednak dobrą prezentacją przykładów uzmysła-
wiających, jak brak dalszego rozwoju publicznej statystyki na poziomie 
regionalnym jest limitujący dla możliwości prowadzenia i rozwoju dal-
szych badań. Ważnym dopełnieniem są opracowania przedstawicieli śro-
dowiska naukowego statystyki publicznej, które prezentują nowe kierunki i 
podejścia w działaniach GUS dotyczące monitorowania wymiaru teryto-
rialnego polityki spójności zawarte w systemie STRATEG oraz sposób 
podjęcia przez statystykę publiczną kwestii przestrzennych.  
 Należy podkreślić, że większość zamieszonych prac było przedmiotem 
szerokiej dyskusji w trakcie seminarium zorganizowanego przez GUS  
i KPZK PAN 23 kwietnia 2013 r., a wszystkie, zgodnie z obowiązującymi 
w Biuletynie zasadami, podlegały anonimowym recenzjom. 
 Dziękujemy Prezesowi GUS i jego współpracownikom za inicjatywę  
i organizację forum naukowej dyskusji między środowiskiem regionalistów 
i przedstawicieli GUS odpowiedzialnych za statystyczne badania na po-
ziomie regionalnym. Było to w pewnym sensie zderzenie popytu z podażą: 
potrzeb informacyjnych z możliwościami ich zaspokojenia przez statystykę 
publiczną, które nie tylko ułatwi dalszą współpracę, ale przede wszystkim 


