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KONSPEKT SZKOLENIA 

pt.: Banki i bazy danych GUS – jak się w nich odnaleźć? 

 

 

 

Czas trwania: 150 minut. 

Wskazany czas trwania uwarunkowany jest liczbą modułów oraz ćwiczeń, istnieje możliwość 

modyfikowania ram czasowych zgodnie z potrzebami odbiorców szkolenia. 

 

Forma zajęć: warsztat komputerowy. 

 

Miejsce zajęć: siedziba jednostki statystyki publicznej lub instytucji biorącej udział w spotkaniu. 

 

Grupa odbiorców: zajęcia w postaci warsztatu komputerowego skierowane są do 

przedsiębiorców oraz liderów w zespołach i organizacjach, zainteresowanych zdobyciem 

umiejętności w zakresie wyszukiwania rzetelnych informacji statystycznych.   

 

Cele warsztatu: 

Uczestnik: 

 poznaje podstawy prawne funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasady 

udostępniania danych statystycznych,  

 poznaje podstawowe źródła danych statystycznych, ścieżki dostępu do danych (sposoby 

wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej), 

 poszerza wiedzę z zakresu informacji zawartych na Portalu Informacyjnym (zawartość 

stron GUS/US), 

 poznaje przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych/Przekrojach 

Terytorialnych BDL/Systemie Monitorowania Rozwoju STRATEG/Portalu 

Geostatystycznym, Dziedzinowych Bazach Wiedzy oraz Bazie Demografia, 

 poznaje ścieżki dostępu do konkretnych danych, 

 zdobywa umiejętność generowania danych w dostępnych formach prezentacji graficznej. 

 

Metody i formy pracy: 

 Prezentacja multimedialna, pokaz on-line, ćwiczenia. 

 

Program: 

 

1. Statystyka publiczna jako rzetelne źródło informacji (10 minut) 

 System statystyki publicznej w zarysie: 

 krajowe i europejskie ramy prawne funkcjonowania statystyki publicznej, 

 jakość w statystyce, 

 zasady udostępniania danych statystycznych (tajemnica statystyczna, zasada 

3R). 
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2. Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego (15 minut) 

 Zasoby informacyjne statystyki publicznej – przegląd wybranych informacji zawartych 

w Portalu: 

 Biuletyn Informacji Publicznej – informacje ogólne, 

 Portal Sprawozdawczy – informacje ogólne, 

 Metainformacje. 

 Ścieżki dostępu do danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej: 

 komunikaty, obwieszczenia, wyniki wstępne, wskaźniki (makroekonomiczne  

i monitorujące), 

 publikacje GUS, 

 publikacje US. 

 

3. Moduł do wyboru (A/B/C): 

 

 

A. Bank Danych Lokalnych – podstawowe informacje i funkcjonalności (60 minut) 

 Podstawowe informacje na temat Banku Danych Lokalnych.  

 Przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych. 

 Funckjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawarte w nim metadane: 

 omówienie zawartości BDL, 

 metadane. 

 Przekroje Terytorialne Banku Danych Lokalnych: 

 Dane dla jednostki podziału terytorialnego, 

 Portret terytorium, 

 Ranking JST, 

 Statystyczne Vademecum Samorządowca, 

 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. 

 

B. System Monitorowania Rozwoju STRATEG – podstawowe informacje  

i funkcjonalności (60 minut) 

 Dane statystyczne jako narzędzie monitorowania rozwoju. 

 Podstawowe informacje na temat Systemu STRATEG. 

 Przekrój informacji znajdujących się w Systemie STRATEG. 

 Funkcjonalności Systemu STRATEG: 

 tablice statyczne, 

 wyszukiwarka, 

 tablice dynamiczne, 

 wykresy, 

 mapy, 

 raporty, 

 metadane i analizy. 
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C. Portal Geostatystyczny – podstawowe informacje i funkcjonalności (60 minut) 

 Podstawowe informacje na temat Portalu Geostatystycznego. 

 Zakres danych dostępnych w Portalu Geostatystycznym: 

 moduł przeglądarki danych geostatystycznych, 

 moduł prezentacji w siatkach kilometrowych. 

 Omówienie podstawowych narzędzi i związanych z nimi funkcjonalności. 

 Etapy generowania: 

 kartogramu, 

 kartodiagramu, 

 kartodiagramu na podkładzie kartogramu, 

 danych użytkownika, 

 raportu. 

 

4. Banki i bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego (15 minut) 

 Podstawowe informacje na temat pozostałych banków i baz danych GUS 

(Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Baza Demografia), 

 Zakres danych dostępnych w Dziedzinowych Bazach Wiedzy oraz Bazie Demografia. 

 

5. Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce (50 minut) 

 Ćwiczenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych 

statystyki publicznej, w tym z Banku Danych Lokalnych oraz Przekrojów 

Terytorialnych BDL w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych 

statystycznych dostępnych w formie elektronicznej - ćwiczenia praktyczne 


