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STUDIA  METODOLOGICZNE 

Piotr WÓJCIK 

Estymacja jądrowa 
w badaniach regionalnej konwergencji 

 Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie nieparametrycznej metody 
estymacji jądrowej jako narzędzia do empirycznej weryfikacji hipotezy o kon- 
wergencji regionalnej, w tym konwergencji grup gmin (klubów). Omówiono, 
jak taka estymacja uzupełnia inne metody stosowane w badaniach zjawiska 
konwergencji. W badaniu zastosowano tę metodę do analizy konwergencji 
osiągnięć edukacyjnych uczniów w Polsce w okresie 2003—2013. Osiągnięcia 
edukacyjne zmierzono na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych 
w zakresie profilu matematyczno-przyrodniczego w układzie gmin. Badanie 
wskazuje na występowanie konwergencji regionalnej wyników egzaminów, 
przy czym w przypadku analizy okresów trzyletnich stwierdzono występowanie 
konwergencji klubów, w której gminy o najsłabszych rezultatach egzaminów 
stanowią odrębny klub. 
 Słowa kluczowe: konwergencja regionalna, osiągnięcia edukacyjne, gminy, 
estymacja jądrowa, warunkowa funkcja gęstości, metoda adaptacyjna. 

 Estymacja jądrowa jest jedną z popularnych nieparametrycznych metod staty-
stycznych służących do szacowania nieznanej funkcji gęstości zmiennej losowej 
na podstawie skończonej próbki. Metoda ta ma wiele praktycznych zastosowań, 
np. w przetwarzaniu sygnałów data mining czy ekonometrii (Silverman, 1986; 
Wand i Jones, 1995; Jeffrey, 1996; Wolfgang, Marlene, Stefan i Axel, 2004; 
Alexandre, 2009). W analizach regionalnych estymatory jądrowe mogą służyć 
do analizowania zmian rozkładu badanej zmiennej w czasie. Porównanie może 
być przeprowadzone przez zestawienie w jednym układzie współrzędnych osza-
cowanych jednowymiarowych funkcji gęstości, pokazujących rozkład analizo-
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wanej zmiennej w kolejnych okresach. Z kolei oszacowanie dwuwymiarowej 
warunkowej funkcji gęstości może służyć wnioskowaniu o występowaniu regio-
nalnej konwergencji poprzez analizę mobilności wewnątrz rozkładu, czego ana-
liza jednowymiarowa nie umożliwia. 
 Celem artykułu jest omówienie zastosowania warunkowej estymacji jądrowej 
w modelowaniu regionalnej konwergencji. W pierwszej jego części omówiono 
pojęcie konwergencji. Następnie zaprezentowano estymację jądrową jako meto-
dę badania regionalnej konwergencji. Ostatnią część opracowania stanowi empi-
ryczne zastosowanie tej metody do analizy konwergencji osiągnięć edukacyj-
nych polskich uczniów, mierzonych wynikami egzaminów gimnazjalnych na 
poziomie gmin w okresie 2003—2013. Wykresy zamieszczone w artykule wy-
generowano z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego R CRAN1. 

POJĘCIE KONWERGENCJI 

 Konwergencją w literaturze makroekonomicznej nazywane jest upodabnianie 
się do siebie krajów lub regionów pod względem poziomu rozwoju2. Jest ona 
jednym z wniosków płynących z neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego 
(Solow, 1956). Rozróżnia się kilka koncepcji konwergencji — najważniejsze 
z nich to typu beta i typu sigma — obie stanowią tzw. klasyczne podejście do 
badania konwergencji (Sala-i-Martin, 1996). Koncepcja konwergencji typu beta 
zakłada, że kraje lub regiony początkowo biedniejsze będą rozwijały się szybciej 
niż bogatsze, dzięki czemu w długim okresie dojdzie do wyrównania poziomu 
ich dochodu. Z kolei konwergencja typu sigma zakłada, że zróżnicowanie po-
ziomu zamożności między porównywanymi jednostkami terytorialnymi będzie 
się zmniejszało (porównuje się odchylenie standardowe lub współczynnik 
zmienności analizowanej zmiennej w kolejnych okresach). Zjawisko przeciwne 
do konwergencji nazywane jest dywergencją (Barro i Sala-i-Martin, 1992). 
 Badanie konwergencji czy dywergencji nie musi dotyczyć zmiennych mierzą-
cych zamożność — można analizować upodabnianie się regionów do siebie pod 
względem dowolnego wskaźnika społeczno-gospodarczego, m.in. stopy bezro-
bocia, poziomu edukacji, zdrowia czy preferencji politycznych (Tyrowicz  
i Wójcik, 2010). 

Omówione wyżej koncepcje konwergencji były wielokrotnie krytykowane, 
m.in. za skupianie się na analizie jedynie przeciętnego kraju/regionu (konwer-
gencja typu beta) czy pojedynczej mierze zróżnicowania rozkładu (konwergen-
cja typu sigma), patrz np. Quah (1993), Wójcik (2004). Metody empirycznej
weryfikacji hipotezy o konwergencji pozwalają na stwierdzenie, jak tempo

1 Core Team R (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 
for Statistical Computing. Vienna, Austria. Pobrano z: URL https://www.R-project.org/. 

2 Jest to tak zwana konwergencja realna, w odróżnieniu od konwergencji nominalnej, która do-
tyczy kryteriów traktatu z Maastricht, czyli stabilności cen, stóp procentowych i kursu walutowe-
go. 
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wzrostu analizowanej zmiennej przeciętnie zależy od początkowej wartości tej 
zmiennej w danym regionie (beta) czy jak zmienia się odchylenie standardowe 
albo współczynnik zmienności badanej cechy w czasie (sigma). Tymczasem 
znacznie bardziej interesująca jest analiza dynamiki pełnego rozkładu zmiennej 
i wewnętrznej mobilności w jego ramach w czasie. Analizę taką można prze-
prowadzić w wariancie dyskretnym, szacując macierze przejścia (zapożyczone 
z procesów Markowa3), albo ciągłym, wykorzystując estymatory jądrowe (ker-
nel density estimation)4. Wykorzystanie macierzy przejścia polega na podziele-
niu zakresu zmiennej na małą liczbę przedziałów (grup, klas) i estymacji praw-
dopodobieństwa, z jakim regiony będą w kolejnych okresach pozostawały 
w swojej grupie albo przechodziły do innej o wyższej lub niższej wartości anali-
zowanej zmiennej. Metoda ta jest niemal równie popularna, jak klasyczne meto-
dy analizy konwergencji zjawisk, również w polskiej literaturze przedmiotu5 — 
zapewne ze względu na relatywną prostotę jej zastosowania. Ma ona jednak 
ważne ograniczenie polegające na arbitralności doboru granic przedziałów, które 
definiują poszczególne grupy. Ograniczenie to traci na znaczeniu, gdy z rozkła-
du dyskretnego przechodzimy do ciągłego, co ma miejsce w przypadku wyko-
rzystania estymatorów gęstości. 
 Dodatkowo analiza pełnego rozkładu umożliwia zaobserwowanie ewentualnej 
polaryzacji dochodu (tzw. konwergencja klubów), której metody analizy konwe-
rgencji beta ani sigma nie są w stanie uchwycić. Konwergencja klubów oznacza, 
że upodabnianie się jednostek terytorialnych do siebie pod względem analizo-
wanej zmiennej następuje tylko w wyróżnionych podgrupach regionów, które 
już w okresie początkowym mają zbliżony poziom analizowanej zmiennej. 

ANALIZA DYNAMIKI ROZKŁADU ZMIENNEJ 
Z WYKORZYSTANIEM ESTYMACJI JĄDROWEJ 

 W przypadku ciągłym zamiast macierzy przejścia dla małej liczby przedzia-
łów dokonywana jest estymacja pełnej, warunkowej funkcji gęstości, która po-
kazuje, w jaki sposób analizowana zmienna ewoluuje w czasie. Można sobie ją 
wyobrazić jako odpowiednik macierzy przejścia z nieskończoną liczbą wierszy 
i kolumn. Jej oszacowania dokonuje się nieparametryczną metodą estymacji 
jądrowej, która umożliwia oszacowanie praktycznie dowolnego rozkładu, nieko-
niecznie zgodnego z jakimkolwiek rozkładem teoretycznym (Kulczycki, 2007). 
Wykres oszacowanej warunkowej funkcji gęstości pokazuje rozkład masy praw-
dopodobieństwa przejścia regionu lub kraju między poszczególnymi wartościa-

3 Jest to wykorzystanie skończonych procesów Markowa rzędu pierwszego; patrz np. Podgór-
ska, Śliwka, Topolewski i Wrzosek (2000). 

4 Opis metodologii przedstawiony jest również w następujących publikacjach: Quah (1996a, b); 
Durlauf i Quah (1999); Fingleton (1997). 

5 Patrz np.: Wójcik (2004, 2008, 2009); Markowska-Przybyła (2010); Łaźniewska i Górecki 
(2012); Decewicz (2013), Wałęga (2014). 



10 Wiadomości Statystyczne nr 10 (665), 2016 

mi analizowanej zmiennej w rozważanym okresie. Wartości funkcji gęstości 
w poszczególnych punktach można w uproszczeniu interpretować jako względ-
ną częstość obserwacji w otoczeniu danego punktu. Otoczenie to nazywane jest 
pasmem lub oknem estymacji (bandwidth, window), a względna częstość szaco-
wana jest z wykorzystaniem znanej funkcji gęstości, nazywanej funkcją jądra 
(kernel). Funkcja jądra jest zwykle jednomodalna i ma rozkład symetryczny 
wokół zera, a jej wartości najczęściej maleją wraz z oddalaniem się od zera (wy-
jątkiem jest np. kwadratowa funkcja jądra, która ma rozkład jednostajny na wy-
branym przedziale). Całka z funkcji gęstości na całej dziedzinie jest równa jed-
ności. Najczęściej wykorzystywane funkcje jądra to: jednostajna (kwadratowa), 
trójkątna, Epanechnikowa, gaussowska (normalna), stopnia drugiego (biweight) 
i stopnia trzeciego (triweight). Wybrane funkcje jądra przedstawiono na wykr. 1. 
 Dobór funkcji jądra w niewielkim stopniu wpływa na wynik oszacowania 
funkcji gęstości dla całej próby. Kluczowy jest właściwy dobór szerokości pa-
sma estymacji dla poszczególnych obserwacji (Turlach, 1993; Chiu, 1996; Jo-
nes, Marron i Sheather, 1996; Heidenreich, Schindler i Sperlich, 2010; Zambom 
i Dias, 2012). Szerokość pasma estymacji (nazywana też parametrem wygładza-
nia) determinuje stopień wygładzenia otrzymanej krzywej lub powierzchni. Zde-
finiowanie zbyt szerokiego pasma zaowocuje nadmiernym wygładzeniem funk-
cji gęstości i nie pokaże rzeczywistej struktury danych. Z kolei wykorzystanie 
zbyt wąskiego okna da w rezultacie trudną do interpretacji poszarpaną funkcję 
gęstości, składającą się z wielu wąskich wierzchołków i dolin między nimi. 
 Wyznaczenie optymalnej szerokości pasma estymacji najczęściej dokonywa-
ne jest przy wykorzystaniu kryterium minimalizacji scałkowanego błędu śred-
niokwadratowego: 

       



   dxxfxfEfMISE

2ˆˆ (1)

gdzie f(x) to rzeczywista funkcja gęstości analizowanej zmiennej, a  xf̂  to jej
nieparametryczny estymator. Problem optymalizacyjny nie jest jednak trywial-
ny, gdyż funkcja f(x) nie jest znana. Teoretyczne podejścia do rozwiązania tego 
zagadnienia są dość liczne. Generalnie uznaje się, że najbardziej użyteczna 
i uniwersalna spośród wielu możliwych rozwiązań jest metoda krzyżowego 
uwiarygodnienia (cross validation), a w przypadku jednowymiarowym — prosta 
i efektywna metoda podstawień (plug-in), patrz np. Kulczycki (2007). Formuły 
służące do obliczania optymalnej szerokości pasma estymacji dla różnych funk-
cji jądra znaleźć można np. w książce Silvermana (1986). 
 Często stosowana jest dwuetapowa metoda adaptacyjna (adaptive kernel 
density estimation)6 pozwalająca na zróżnicowanie parametru wygładzania 
dla poszczególnych obserwacji. Dzięki temu można uzyskać większą dokład-

6 Patrz np. Botev, Grotowski i Kroese (2010). 
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ność oszacowania funkcji gęstości w miejscach, gdzie danych jest dość dużo, 
a równocześnie bardziej wygładzić funkcję gęstości tam, gdzie obserwacji jest 
mało. 
 Oznaczmy wyjściowy rozkład (dla okresu początkowego) analizowanej 
zmiennej przez x, a rozkład końcowy (w ostatnim analizowanym okresie) tej 
samej zmiennej przez y. Wtedy warunkowy rozkład y przy znanym x można 
zapisać za pomocą następującej formuły: 

   xf
yxf

xyf
x

),( (2)

gdzie fx(x) jest brzegowym rozkładem zmiennej w okresie początkowym, nato- 
miast f (y, x) jest rozkładem łącznym y oraz x. Aby oszacować warunkową funkcję 
gęstości, należy zastąpić licznik oraz mianownik wyrażenia ich nieparametrycz-
nymi estymatorami. Rozkład brzegowy zmiennej w okresie początkowym (mia-
nownik powyższej formuły) szacowany jest za pomocą dwuetapowej adaptacyj-
nej estymacji jądrowej dla rozkładów jednowymiarowych, zgodnie z formułą: 
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykr. 1. WYBRANE FUNKCJE JĄDRA
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gdzie n oznacza liczbę obserwacji, hx to optymalna szerokość pasma estymacji 
dla początkowego rozkładu zmiennej, a K(.) to funkcja jądra. W pierwszym 
etapie metody adaptacyjnej wagi wi przyjmują dla wszystkich obserwacji war-
tość 1. Łączny rozkład zmiennej w okresie początkowym i końcowym, czyli 
licznik równania (2) jest estymowany za pomocą następującej formuły: 
 

   





 






  

 ix

i
n
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i

ixy wh
xxK
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yxf
1
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11,ˆ  (4)

 
gdzie hy jest optymalną szerokością pasma estymacji dla rozkładu zmiennej 
w okresie końcowym (pozostałe oznaczenia mają identyczne znaczenie, jak 
w przypadku równania 3). 
 Także łączna funkcja gęstości szacowana jest w pierwszym etapie metody 
adaptacyjnej bez różnicowania wag dla poszczególnych obserwacji. W kolejnym 
kroku wstępne oszacowanie gęstości łącznej wykorzystywane jest do obliczenia 
wskaźników różnicujących lokalnie (dla każdej obserwacji) szerokość pasma 
zgodnie z wyrażeniem: 
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gdzie mianownik formuły pod pierwiastkiem jest oszacowaniem łącznej funkcji 
gęstości dla obserwacji i obliczonym przy użyciu stałej szerokości pasma na 
podstawie równania (4), natomiast licznik jest średnią geometryczną wartości 
tego estymatora policzoną dla poszczególnych punktów danych (odpowiadają-
cych sobie par wartości obu zmiennych). Estymacji ostatecznej funkcji warun-
kowej gęstości dokonuje się wykorzystując wagi z równania (5) w równaniach 
(3) i (4) i ostatecznie licząc iloraz obu formuł zgodnie z równaniem (2). 
 Dwustopniową metodę adaptacyjną zastosowano w opisanym poniżej badaniu 
empirycznym. 
 

JAK INTERPRETOWAĆ WARUNKOWY ESTYMATOR GĘSTOŚCI 
 
 Wykresem funkcji gęstości dla rozkładu warunkowego jest powierzchnia trój-
wymiarowa. Przykładowy estymator jądrowy warunkowej funkcji gęstości przed-
stawiono na wykr. 2. Jedna z osi poziomych oznacza rozkład analizowanej zmien-
nej w okresie początkowym, druga zaś rozkład tej zmiennej w okresie końcowym. 
Na osi pionowej odkładana jest gęstość prawdopodobieństwa danej kombinacji 
początkowej i końcowej wartości zmiennej (pod warunkiem określonego poziomu 
początkowego). Przekrój poprzeczny wykresu prostopadły do osi „zmienna 
w okresie początkowym” przedstawiał będzie funkcję gęstości wartości zmiennej 
w okresie końcowym dla konkretnej wartości początkowej. Nawiązując do notacji 
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z równania 2, będzie to wykres funkcji f ( y|x=x0) dla wybranego x0. Pole pod wy-
kresem funkcji dla każdej wybranej wartości początkowej będzie równe jedności, 
co wynika z własności funkcji gęstości. 
 
 

 
 
 
 Znacznie wygodniejszy w interpretacji jest wykres konturowy warunkowej 
funkcji gęstości, będący pionowym rzutem otrzymanej powierzchni na płaszczy-
znę podstawy (wykr. 3). W tym przypadku wykres równoległy do osi oznaczają-
cej początkowy rozkład zmiennej oznaczał będzie występowanie konwergencji, 
czyli zmniejszenie zróżnicowania zmiennej w okresie końcowym w porównaniu 
z rozkładem w okresie początkowym. Z kolei wykres prostopadły do tej osi 
oznaczał będzie dywergencję. Ułożenie masy prawdopodobieństwa wzdłuż 
przekątnej dowodzi trwałości rozkładu badanej zmiennej w czasie. Występowa-
nie kilku wierzchołków rozkładu, zwłaszcza na jego krańcach, wskazuje na ten-
dencję do polaryzacji. Koncentracja masy prawdopodobieństwa poniżej przekąt-
nej na wykresie konturowym oznacza ogólnie wyższe wartości zmiennej 
w okresie początkowym niż końcowym, a więc raczej spadek poziomu zmiennej 
w regionach w badanym okresie. Analogicznie położenie masy prawdopodo-
bieństwa powyżej przekątnej wykresu oznacza wyższe wartości zmiennej 
w okresie końcowym niż początkowym, czyli ogólny wzrost wartości zmiennej 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 2. PRZYKŁADOWY TRÓJWYMIAROWY WYKRES WARUNKOWEJ FUNKCJI
GĘSTOŚCI
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w regionach w analizowanym przedziale czasowym. Przykład (wykr. 3) pokazu-
je ułożenie masy prawdopodobieństwa wzdłuż przekątnej, czyli dużą stabilność 
rozkładu. Wykres jako całość nie układa się równolegle do osi poziomej (po-
czątkowej wartości zmiennej), nie ma więc mowy o upodabnianiu się do siebie 
wszystkich regionów. Wyraźnie wyróżnionych jest jednak kilka wierzchołków 
rozkładu i niektóre z nich (np. osobno dla wartości początkowej 50—70, ok. 150 
i ok. 200) wydają się częściowo układać równolegle do osi poziomej. Sugeruje 
to upodabnianie się, ale jedynie w ramach podgrup regionów o zbliżonych po-
czątkowych wartościach zmiennej, czyli tzw. konwergencję klubów. 
 
 

 
 
 
 Mimo wymienionych wcześniej wad macierzy przejścia (arbitralność doboru 
granic przedziałów) wielu badaczy preferuje tę metodę w porównaniu z estyma-
torami gęstości, nie tylko ze względu na łatwość jej estymacji. Oprócz analizy 
dynamiki rozkładu zmiennej macierze przejścia pozwalają także oszacować tzw. 
wektor ergodyczny (przewidywany rozkład długookresowy zmiennej) oraz dają 
łatwiejsze w interpretacji wyniki w postaci wartości prawdopodobieństwa przej-
ścia (Ponzio i Di Gennaro, 2004). 
 Estymacji warunkowej funkcji gęstości (a także macierzy przejścia) można 
dokonać na podstawie danych dla dwóch skrajnych lat z analizowanej próby, 
czyli jednoznacznie rozumianego okresu początkowego i końcowego. Analiza 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 3. PRZYKŁADOWY WYKRES KONTUROWY WARUNKOWEJ FUNKCJI
GĘSTOŚCI
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taka nazywana jest estymacją dla przejścia bezpośredniego i zwykle dotyczy 
dość długiego okresu — kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Interesująca dla ba-
dacza może być również mobilność wewnątrz rozkładu w krótszych przedzia-
łach czasowych. W takim przypadku zakres lat, dla których dostępne są dane 
może zostać podzielony na równe przedziały k-letnie, ewentualnie z pominię-
ciem wybranych okresów, jeśli podział na równe przedziały k-letnie nie jest 
możliwy. Estymacja mobilności dokonywana jest wtedy w przedziałach 
k-letnich7. 
 Dla analizowanego w artykule okresu 2003—2013 można by wyróżnić np. 
dwa okresy pięcioletnie, czyli lata 2003—2008 oraz 2008—2013. Analizie pod-
dana zostałaby więc łącznie mobilność między rokiem 2003 i 2008 oraz między 
rokiem 2008 i 2013. W takim przypadku na potrzeby estymacji jako rozkład 
początkowy (zmienna x) potraktowany zostałby wektor obejmujący łącznie dane 
za lata 2003 i 2008, natomiast jako rozkład końcowy (zmienna y) wektor zawie-
rający odpowiadające im dane za lata 2008 i 2013. Oszacowana funkcja gęstości 
pokazywałaby zatem mobilność wewnątrz rozkładu w okresach pięcioletnich 
oszacowaną na podstawie przesunięć obserwowanych w dwóch różnych podo-
kresach analizy. 
 

MODELOWANIE REGIONALNEJ KONWERGENCJI 
OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH W POLSCE 

 
 W ostatniej dekadzie polscy uczniowie osiągnęli imponujące postępy w nau-
ce, co znajduje potwierdzenie w międzynarodowych badaniach Programme for 
International Student Assessment (PISA), powtarzanych w odstępach trzyletnich 
pod auspicjami OECD8. W ocenie zadań matematycznych polscy uczniowie 
awansowali z 25. miejsca na świecie w 2000 r. na 13. miejsce w roku 2012,  
w czytaniu ze zrozumieniem w roku 2000 startowali z 25. miejsca na świecie, 
aby w 2012 r. uzyskać miejsce 10. W naukach przyrodniczych wyniki poprawiły 
się z 22. miejsca w 2000 r. na 9. w 2012 r. W tym kontekście interesujące jest 
zbadanie, jak przebiega konwergencja osiągnięć edukacyjnych na poziomie lo-
kalnym w Polsce — czy postępy polskich uczniów obserwowane w porówna-
niach międzynarodowych rozkładają się równomiernie na poszczególne regio-
ny? Czy polskie gminy upodabniają się do siebie pod względem przeciętnych 
wyników uczniów? 
 Miarą osiągnięć edukacyjnych w gminach będzie mediana wyniku części 
matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w danej gminie w kolej-
nych latach. Egzamin gimnazjalny wybrano do analizy ze względu na jego po-
wszechność (zdają go wszyscy uczniowie trzeciej klasy gimnazjum) i porówny-
                      

7 W skrajnym przypadku można sobie wyobrazić analizę dla przejść rocznych, jednak procesy 
konwergencji analizowane są zwykle w ujęciu średnio- i długookresowym. 

8 Celem badania jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy 
ukończyli 15. rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych 
w państwach członkowskich OECD. 
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walność (jest wystandaryzowany, identyczny dla wszystkich uczniów, oceniany 
przez zewnętrznych egzaminatorów). Jego część matematyczno-przyrodniczą 
wybrano ze względu na jej interdyscyplinarność (obejmuje biologię, chemię, 
geografię, fizykę i matematykę) oraz przekrojowość wymagań — weryfikuje 
„umiejętności posługiwania się informacjami, identyfikowania praw, zjawisk, 
procesów i zależności. W jednych przedmiotach mocniej zwrócono uwagę na 
stosowanie wiedzy w praktyce czy rozwiązywanie problemów, w innych — na 
znajomość metodyki badań bądź przeprowadzanie doświadczeń”9. Wystandary-
zowane i porównywalne na wszystkich poziomach regionalnych dane dotyczące 
wyników egzaminów gimnazjalnych dostępne są od roku 2002, w którym egza-
min ten został przeprowadzony po raz pierwszy. Gromadzi je i udostępnia Cen-
tralna Komisja Egzaminacyjna. W momencie przeprowadzania badania dostępne 
były szczegółowe dane do roku 2013. 
 Estymację warunkowej funkcji gęstości przeprowadzono w dwóch warian-
tach. W pierwszym analizowano zmiany warunkowego rozkładu osiągnięć edu-
kacyjnych w kolejnych okresach trzyletnich, odpowiadających edycjom badania 
PISA, w których uczestniczyli już uczniowie gimnazjów (2003, 2006, 2009 
i 2012)10. Jako rozkład początkowy w estymacji potraktowano więc wektor 
obejmujący łącznie wyniki egzaminów w gminach w latach 2003, 2006 i 2009, 
a jako rozkład końcowy wektor zawierający kolejno wyniki egzaminów w gmi-
nach w latach 2006, 2009 i 2012. 
 Wynik estymacji jądrowej dla przejść trzyletnich znajduje się na wykr. 4. Na 
osi poziomej przedstawiono początkowy rozkład osiągnięć edukacyjnych 
(w roku t–3), natomiast na osi pionowej warunkowany nim rozkład końcowy 
(w roku t). Obie osie mają zakres od 60% do 130%. Można zaobserwować, że 
warunkowa funkcja gęstości układa się generalnie równolegle do osi poziomej, 
co wskazuje na występowanie konwergencji osiągnięć edukacyjnych w gminach 
w kolejnych okresach trzyletnich. Rozkład w roku t jest wyraźnie mniej zróżni-
cowany niż w roku t–3. 
 Przykładowo, dla gmin, które w roku t–3 osiągały wyniki egzaminów gimna-
zjalnych między 80% i 120%, w roku t najbardziej prawdopodobny zakres war-
tości wyników mieści się między 90% i 110%. Obraz nie jest jednak w pełni 
optymistyczny, gdyż wyraźnie widoczny jest dodatkowy wierzchołek warunko-
wej funkcji gęstości w lewym dolnym rogu wykresu, dla wyników egzaminów 
między 60% i 70%. On również zdaje się układać równolegle do osi poziomej 
wykresu, co wskazuje na występowanie konwergencji w okresach trzyletnich 
w grupie gmin osiągających najsłabsze, przeciętne wyniki egzaminu gimnazjal-
nego w analizowanym okresie. Przeciętne wyniki egzaminów w tej grupie gmin 
poprawiają się — odpowiadający im wierzchołek wykresu lokuje się powyżej 
przekątnej, co oznacza, że osiągnięcia edukacyjne uczniów tych gmin były wyż-
                      

9 Tyralska-Wojtycza (2011), s. 497. 
10 Pominięto dostępne dane za rok 2013, aby analizować okresy równej długości (trzyletnie) 

i jednocześnie dopasować je do okresów, w których wykonywane są badania PISA. 
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sze w roku t niż t–3. Jednak wyniki egzaminów w tej grupie gmin pozostają 
wyraźnie niższe niż w większości pozostałych jednostek terytorialnych. Obser-
wowanym wzorcem konwergencji dla osiągnięć edukacyjnych w gminach jest 
więc w tym przypadku konwergencja klubów, w której wyróżniona została jako 
odrębny klub grupa gmin notujących najsłabsze wyniki części matematyczno- 
-przyrodniczej egzaminów gimnazjalnych. 
 
 

 
 
 
 W drugim wariancie oszacowano warunkową funkcję gęstości dla przejścia 
bezpośredniego między latami 2003 i 2013, korzystając z dostępności wyników 
egzaminów gimnazjalnych w gminach za rok 2013. Jako rozkład początkowy 
wykorzystano wektor obejmujący wyniki egzaminów w gminach w roku 2003, 
natomiast jako rozkład końcowy — wektor zawierający wyniki egzaminów  
w gminach w 2013 r. Wynik estymacji jądrowej dla przejścia bezpośredniego 
znajduje się na wykr. 5 (wykres konturowy). Na osi poziomej przedstawiono 
początkowy rozkład osiągnięć edukacyjnych (2003 r.), na osi pionowej zaś wa-
runkowany nim rozkład końcowy (w roku 2013). 
 Porównując lata 2003 i 2013 można zaobserwować występowanie konwer-
gencji regionalnej osiągnięć edukacyjnych dla wszystkich gmin, bez wyodręb-
nienia klubów. Warunkowa funkcja gęstości układa się równolegle do osi po-
ziomej. Rozkład w roku końcowym jest wyraźnie mniej zróżnicowany niż 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 4. WARUNKOWA FUNKCJI GĘSTOŚCI DLA KONWERGENCJI OSIĄGNIĘĆ
EDUKACYJNYCH (przejścia trzyletnie)
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w okresie początkowym. O ile w roku 2003 wszystkie wartości z zakresu mię-
dzy 70% i 130% są wysoce prawdopodobne, o tyle w roku 2013 najbardziej 
prawdopodobny zakres wartości wyników mieści się między 80% a 110%. War-
tości wyników spoza tego przedziału są mniej prawdopodobne. 
 
 

 
 
 
Podsumowanie 
 
 Omówione w artykule zastosowanie nieparametrycznej estymacji jądrowej do 
badania konwergencji regionalnej stanowi ważne uzupełnienie innych metod 
analizy tego zjawiska. W porównaniu z metodami klasycznymi, skupiającymi 
się na analizie jedynie średniego (reprezentatywnego) regionu (konwergencja 
typu beta) czy też jednej miary zmienności rozkładu (konwergencja typu sigma), 
estymacja jądrowa pozwala ocenić dynamikę pełnego rozkładu badanego zjawi-
ska w czasie, a także analizować mobilność regionów wewnątrz rozkładu. Esty-
macja jądrowa jest swego rodzaju uogólnieniem macierzy przejścia. Pozwala 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 5. WARUNKOWA FUNKCJI GĘSTOŚCI DLA KONWERGENCJI OSIĄGNIĘĆ
EDUKACYJNYCH (przejście bezpośrednie)

w
yn

ik
i e

gz
am

in
u 

w
 2

01
3 

r.

70

80

90

100

110

120

130

wyniki egzaminu w 2003 r.

70 80 90 100 110 120 130



P. Wójcik    Estymacja jądrowa w badaniach... 19 
 

 

jednak uniknąć arbitralnego podziału wartości analizowanej zmiennej na kilka 
przedziałów. Równocześnie macierze przejścia pozwalają także analizować dy-
namikę pełnego rozkładu i mobilność w jego ramach. Co więcej, dają możliwość 
łatwiejszej interpretacji uzyskanych oszacowań w odniesieniu do wartości praw-
dopodobieństwa przejścia między poszczególnymi grupami. Dlatego wydaje się, 
że estymacja jądrowa powinna być stosowana równolegle z innymi metodami 
analizy konwergencji, w tym głównie z macierzami przejścia, służąc jako narzę-
dzie uzupełniające pozwalające potwierdzić lub odrzucić wnioski z innych me-
tod. 
 
dr Piotr Wójcik — Uniwersytet Warszawski 
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 Summary. The aim of the article is to present a non-parametric kernel densi-
ty estimation method as a tool used for empirical verification of the regional 
convergence hypothesis, including convergence of clubs. It is explained how 
kernel density estimation complements other methods applied to verify the phe-
nomenon of convergence. The empirical part shows an application of the non- 
-parametric density estimation to the analysis of regional convergence of educa-
tional achievements of Polish pupils, measured by the average results of the
mathematical and natural science part of the lower-secondary school leaving
exams on the level of municipalities in years 2002—2013. The results of the
analysis indicate the existence of regional convergence of exam results for
Polish municipalities. In case of the analysis for three-yearly periods conver-
gence of clubs was observed — the municipalities with lowest exam results con-
stitute a separate club of convergence.
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 Keywords: regional convergence, educational achievements, municipalities, 
kernel density estimation, conditional density, adaptive method. 
 

 Резюме. Целью статьи является представление непараметрического 
анализа ядерной оценки в качестве инструмента для эмпирической про-
верки гипотезы о региональной конвергенции, в том числе конвергенции 
групп гмин (клубов). Было обсуждено, каким образом такая оценка 
дополняет другие методы используемые в обследованиях явления конвер-
генции. В обследовании этот метод был использован для анализа 
конвергенции уровня образования учеников в Польше в 2002—2013 гг. 
Уровень образования измерялся на основе результатов гимназиальных 
экзаменов в области математики и естественных наук в отношении 
к гминам. Обследование указывает на существование региональной кон-
вергенции результатов экзаменов, где в случае анализа трехлетних 
периодов было установлено существование конвергенции клубов, в кото-
рой гмины с самыми слабыми результатами экзаменов составляют 
отдельный клуб.  
 Ключевые слова: региональная конвергенция, уровень образования, 
гмины, ядерная оценка, функция условной плотности, адаптивный метод. 
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Wykorzystanie metody autokorelacji przestrzennej  
do analizy ubóstwa na obszarach wiejskich 

 Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja metody autokorelacji prze-
strzennej (LISA) do określenia stopnia koncentracji, czyli lokalnych powiązań 
przestrzennych występowania ubóstwa na obszarach wiejskich. Do analizy wzię-
to pod uwagę wskaźniki dotyczące osób żyjących poniżej kryterium dochodowe-
go i korzystających z pomocy społecznej w latach 2009 i 2013 na podstawie 
publikacji GUS ,,Ubóstwo ekonomiczne w Polsce”. Kryterium takie jest określa-
ne jako próg ubóstwa ustawowego, jednak jego miara nie oddaje w pełni skali 
tego zjawiska. Brak corocznej waloryzacji progów ubóstwa powoduje spadek 
koncentracji tego zjawiska na obszarach wiejskich, natomiast podwyżka progów 
kryterium dochodowego przyczynia się do wzrostu zasięgu występowania ubó-
stwa. 
 Słowa kluczowe: metoda autokorelacji przestrzennej, ubóstwo, obszary wiej-
skie, Polska. 

 Badanie ubóstwa nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przestrzennej 
analizy przemian gospodarczych, społecznych, porównania rozwoju wybranych 
obszarów czy wskazania dysproporcji poziomu życia społeczeństwa zamieszku-
jącego obszary wiejskie danego regionu. Dzięki takim ocenom można wskazać 
dystans dzielący poszczególne obszary wiejskie czy wyodrębnić klastry o zbli-
żonej koncentracji ubóstwa. 
 W badaniach nad ubóstwem występują rozbieżności w ocenach zasięgu 
i okresu występowania tego zjawiska, co jest powodowane brakiem precyzyjnej 
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definicji. Zdaniem Panka (2014, s. 262) ubóstwem określamy sytuację, 
w której jednostka (osoba, rodzina, gospodarstwo domowe) nie posiada wystar-
czających dochodów bieżących i z poprzednich okresów, jak również nagroma-
dzonych zasobów materialnych pozwalających na zaspokojenie jej potrzeb. 
Ogólnie można przyjąć, że ubóstwo to sytuacja względnie trwałego i niedobro-
wolnego niskiego poziomu zaspokojenia jednej, kilku lub wszystkich uniwersal-
nych i podstawowych potrzeb człowieka (Szarfenberg, 2007). 
 Wśród stosowanych metod statystycznych pomiaru ubóstwa można wyróżnić 
dwa podstawowe podejścia — klasyczne oraz wielowymiarowe. Pierwsze z nich 
charakteryzuje się przyjęciem w badaniu zjawiska ubóstwa jednego wskaźnika, 
tj. poziomu dochodów gospodarstwa domowego. W przypadku podejścia wie-
lowymiarowego brane są pod uwagę zasadnicze determinanty sytuacji gospo-
darstw domowych, jak również mierniki jakościowe, takie jak wyposażenie go-
spodarstw w dobra trwałego użytku, formy spędzania wolnego czasu czy wskaź-
niki oceny stanu zdrowia. Wielowymiarowe ujęcie ubóstwa podejmowane było 
w wielu pracach teoretycznych i praktycznych (Sen, 1992; Deutsch i Silber, 
2005; Panek, 2009). Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, jednak ze 
względów praktycznych jego pomiar ogranicza się często do aspektów ekono-
micznych (Pollok, 2002). 
 W ocenie stanu ubóstwa rozróżniania się ubóstwo obiektywne i subiektywne. 
Ubóstwo obiektywne jest wyznaczane na podstawie przyjmowanych w gospo-
darce mierników. Oznacza ono brak możliwości zaspokojenia potrzeb. Z kolei 
ubóstwo subiektywne jest wyrazem odczuwania braku możliwości zaspokojenia 
potrzeb uznawanych przez jednostkę za podstawowe. 
 Z ubóstwem obiektywnym wiąże się pojęcie ubóstwa absolutnego, które nie-
rozerwalnie łączy się z kategorią minimum socjalnego oraz egzystencji. Wyzna-
czają one taką zawartość koszyka dóbr i usług, która w pierwszym przypadku 
ma na celu zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb w takim zakresie, 
aby nie nastąpiło zakłócenie prawidłowego funkcjonowania człowieka w społe-
czeństwie, w drugim zaś — ma zagwarantować przynajmniej biologiczne trwa-
nie życia ludzkiego. Obok minimum socjalnego czy egzystencji inną granicą 
stosowaną w badaniach jest ubóstwo ustawowe. 
 Obiektywne granice ubóstwa w większości oparte są na danych statystycz-
nych wskazujących na sytuację materialną jednostek. Nie ma w nich bezpośred-
niego odniesienia do jednostek przestrzennych, które powinny być brane pod 
uwagę przy pomiarach koncentracji ubóstwa. 
 Przyjęcie definicji ubóstwa do badań nad jego koncentracją ma duże znacze-
nie dla efektywności analizy tego zjawiska. Istotna jest tu także dostępność da-
nych lub wskaźników dla gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. 
 Celem artykułu jest prezentacja wykorzystania metody autokorelacji prze-
strzennej do określenia koncentracji ubóstwa występującego na obszarach wiej-
skich w Polsce. Przyjęto założenie, że obszary wiejskie to tereny znajdujące się 
w granicach administracyjnych gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Zakres ba-
dań statystycznych obejmował lata 2009 i 2013. Jako zmienną do badań przyjęto 
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osoby korzystające z pomocy społecznej wynikającej z kryterium dochodowego. 
Granica ubóstwa ustawowego jest to maksymalna kwota miesięcznych docho-
dów, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do 
ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego. Od 1.10.2012 r. kryterium 
dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej wynosi 542 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej (wcześniej 477 zł) oraz 454 zł dla osoby 
w rodzinie (wcześniej 477 zł)1. Obliczenia przeprowadzono w programie Geo-
Da. 

 
AUTOKORELACJA PRZESTRZENNA 

 
 Autokorelacja przestrzenna jest to korelacja pomiędzy wartościami tej sa-
mej zmiennej w różnych punktach przestrzeni. Podobny wariant korelacji 
stanowi autokorelacja w czasie, gdy wartość obserwacji zmiennej zależy od 
obserwacji wcześniejszych (Griffith, 2003). Autokorelacja ta ma charakter 
jednokierunkowy, podczas gdy autokorelacja przestrzenna jest wielokierun-
kowa. Szczegółowy przegląd zagadnień związanych z modelowaniem autoko-
relacji przestrzennej, jak i źródłami tego pojęcia znajduje się w pracach Anse-
lina (1988) i Getisa (2007). 
 Autokorelacja przestrzenna na ogół jest definiowana jako wpływ procesu 
lub zjawiska w punkcie/punktach przestrzeni na przebieg tego procesu lub 
zjawiska w innym punkcie/punktach przestrzeni. Zgodnie z pierwszym pra-
wem geografii sformułowanym przez Toblera (1970), takie oddziaływanie 
maleje wraz z odległością pomiędzy punktami. Konsekwencją zależności prze-
strzennej jest korelacja pomiędzy wartościami obserwacji jednej zmiennej 
w różnych punktach przestrzeni. Według Bivanda (1980) autokorelacja ma 
miejsce wówczas, gdy występowanie jednego zjawiska w jednostce prze-
strzennej powoduje zwiększenie się albo zmniejszenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia danego zjawiska w jednostkach sąsiednich. Autokorelacja prze-
strzenna określa stopień związku wartości zmiennej dla danej jednostki prze-
strzennej z wartością tej samej zmiennej w innej jednostce (lokalizacji). Naj-
bardziej znanymi współczynnikami autokorelacji przestrzennej są współczyn-
niki autokorelacji I Morana oraz c Geary’ego. W artykule wykorzystano 
współczynnik Morana zdefiniowany następująco (Moran, 1950): 
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1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593. 
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gdzie: 
 
n — liczba jednostek przestrzennych, 
cij — elementy macierzy sąsiedztwa C, 
s0 — suma elementów macierzy C, 
xi — wartość obserwacji dla i-tej jednostki. 
 
 Elementy macierzy sąsiedztwa przyjmują jedną z dwóch możliwych wartości 
— jedynkę, gdy dwa obszary są sąsiadami bądź zero w przeciwnym przypadku. 
Sąsiedztwo może być zdefiniowane na wiele sposobów. Najczęściej jest okreś- 
lane jako sąsiedztwo bezpośrednie, występujące w sytuacji, gdy dwa obszary 
mają wspólną granicę. Sąsiedztwo może też być wyznaczane na podstawie kry-
terium odległości. Wtedy sąsiadami są te obszary, których centroidy leżą od 
siebie nie dalej niż w pewnej ustalonej odległości d. Tak zdefiniowane sąsiedz-
twa generują symetryczne macierze C. Warunek symetrii nie jest spełniony  
w przypadku macierzy sąsiedztwa typu knn (k-nearest neighbours), które po-
wstają w wyniku zastosowania kryterium k najbliższych sąsiadów danej jednost-
ki przestrzennej. Odległości pomiędzy jednostkami przestrzennymi są utożsa-
miane z odległościami pomiędzy ich centroidami. Możliwe są sytuacje, gdy 
jednostka przestrzenna A jest jednym z k najbliższych sąsiadów jednostki B, ale 
B nie jest takim sąsiadem dla A. Ta „asymetria” tak zdefiniowanej relacji są-
siedztwa występuje często w przypadku jednostek położonych na granicy anali-
zowanego obszaru albo dla jednostek położonych w pobliżu dużych miast. 
 W badaniach najczęściej wykorzystuje się wierszowo standaryzowaną macierz 
wag W, która powstaje z przekształcenia macierzy C w wyniku podzielenia każ-
dego jej elementu sumą owych elementów dla wiersza, do którego on należy: 
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 Po takim przekształceniu współczynnik autokorelacji przestrzennej uzyskuje 
prostszą postać: 
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 Wartości współczynnika Morana mają interpretację pozwalającą określić 
stopień autokorelacji przestrzennej. Jeżeli wartość współczynnika I Morana jest 

większa od ,
1

1



n

 to mówimy o dodatniej autokorelacji przestrzennej,  
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Ź r ó d ł o: Kossowski, 2009.

Wykr. 1. AUTOKORELACJA PRZESTRZENNA

dodatnia =0,33I randomizacja =0I ujemna = –0,30I

w przeciwnym wypadku — o ujemnej autokorelacji przestrzennej. Dla wartości 

zbliżonych do 
1

1



n

 przyjmuje się, że rozkład wartości zmiennej x w prze-

strzeni jest losowy. Dla dużych n wartość ta nie różni się znacząco od zera, dla-
tego często również wartość I=0 utożsamia się z brakiem autokorelacji prze-
strzennej. Na wykr. 1 przedstawiono przykłady takich sytuacji. 
 

 

 

 
 Testowanie istotności współczynnika autokorelacji przestrzennej I Morana 
odbywa się za pomocą testu  IZ : 
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I  Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej I=E(I), 

statystyka Z(I)  ma rozkład asymptotycznie normalny standaryzowany. Mo-
menty teoretyczne tej statystyki są znane (Cliff i Ord, 1973). Zbieżność roz-
kładu tej statystyki do rozkładu normalnego jest jednak dość powolna. Dlate-
go w praktyce najczęściej nie korzysta się z asymptotycznego rozkładu staty-
styki Z(I), lecz wykorzystuje się test permutacyjny. Test ten polega na 
k-krotnym wykonaniu permutacji wartości xi pomiędzy lokalizacjami. Wyli-
czane dla każdej permutacji współczynniki autokorelacji przestrzennej są 
wykorzystywane do wygenerowania rozkładu empirycznego statystyki Z(I) 
(Kossowski, 2009). 
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 Zastosowanie współczynnika autokorelacji przestrzennej I Morana pozwala 
na wykrycie siły i charakteru zależności przestrzennej na badanym obszarze. 
Współczynnik ten ma charakter globalny, który syntetycznie charakteryzuje 
autokorelację przestrzenną. Jego wartość określa charakter uśrednionego 
wzorca autokorelacji przestrzennej na badanym obszarze. Jest on jednak nie-
wrażliwy na występowanie lokalnych odchyleń od uśrednionego wzorca auto-
korelacji przestrzennej i nie zawiera w sobie informacji o stopniu niestabilno-
ści tego wzorca. Nie jest więc możliwa identyfikacja obszarów o lokalnie sil-
niejszej (dodatniej) zależności przestrzennej, a także obserwacji odstających, 
a więc powiązanych z lokalnie ujemną autokorelacją przestrzenną. W celu 
pokonania tej niedogodności wykorzystuje się statystykę lokalną, której warto-
ści są wyliczane dla każdej jednostki przestrzennej. Dzięki temu możliwe jest 
określenie, czy region otaczają sąsiedzi o wysokich bądź niskich wartościach 
badanej zmiennej. 
 Najczęściej takie badania prowadzi się wykorzystując Local Indicators of 
Spatial Association (LISA), które zaproponował Anselin (1995). Jednym 
z nich jest lokalna statystyka Morana — Ii, która pozwala identyfikować efek-
ty aglomeracyjne oraz pokazuje klastry wysokich i niskich wartości (Kossow-
ski, 2009). Można dzięki temu wyodrębnić tzw. hot spots, czyli obszary wy-
sokich wartości badanej zmiennej, otoczonych przez obszary o podobnych 
wartościach tej zmiennej bądź analogicznie postąpić dla koncentracji niskich 
wartości. 
 Statystyka lokalna Morana dla i-tego obszaru jest wyliczana według formuły 
(Anselin, 1995, s. 98): 
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gdzie ,, xxzxxz jjii   a wij są elementami macierzy wag przestrzennych. 

Statystyka lokalna Morana ma rozkład w przybliżeniu normalny, ale często wy-
stępują problemy z ustaleniem jej dokładnego rozkładu. Jednostki o istotnych 
statystycznie wartościach Ii pozwalają na ustalenie klastrów o niskich (LL) lub 
wysokich (HH) wartościach badanej zmiennej, tj. przypisania do tzw. hot albo 
cold spotów (Kossowski, 2009). Można wyznaczyć również dwa typy obserwa-
cji odstających — low-high (LH) i high-low (HL). Końcowym wynikiem analizy 
LISA jest wykreślenie map klastrów i obserwacji odstających, co zostało zreali-
zowane w tej pracy. 

 
WYNIKI BADAŃ 

 
 W 2009 r. z pomocy społecznej korzystało 2267289 osób posiadających do-
chody poniżej kryterium ustawowego, natomiast w 2013 r. było ich 2301809 
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(wykr. 2). W tym okresie nastąpił zatem wzrost tej wielkości statystycznej 
o 1,5%. Wysoki poziom ubóstwa ustawowego dotyczy przede wszystkim osób 
zamieszkujących na obszarach wiejskich oraz w małych miastach, liczących do 
20 tys. mieszkańców. W 2013 r. poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa, czyli 
progu interwencji socjalnej, żyło na obszarach gmin miejsko-wiejskich i wiej-
skich 1527135 osób, czyli 66,3% ogółu korzystających z pomocy społecznej. 
Znaczny wzrost ubóstwa ustawowego w stosunku do poprzedniego roku nastąpił 
w 2013 r., głównie z powodu zmiany wartości progów interwencji socjalnej. 
 

 
 
 W obliczeniach autokorelacji przestrzennej wykorzystano macierz wag prze-
strzennych powstałą w wyniku wierszowej standaryzacji macierzy sąsiedztwa. 
Jako kryterium sąsiedztwa przyjęto zasadę pięciu najbliższych sąsiadów. Wybór 
takiego kryterium jest uzasadniony faktem, że gminy w Polsce mają przeciętnie 
ok. pięciu sąsiadów. Tak zdefiniowana macierz sąsiedztwa, a w konsekwencji 
i macierz wag przestrzennych są niesymetryczne. Współczynniki autokorelacji 
przestrzennej osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy spo-
łecznej były istotne statystycznie (na poziomie 0,05) i miały podobną wartość. 
Dla 2009 r. autokorelacja przestrzenna wynosiła 0,266832, natomiast dla 2013 r. 

Ź r ó d ł o: dane GUS zaczerpnięte z Bazy Danych Lokalnych.
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Wykr. 2. OSOBY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH KORZYSTAJĄCE Z POMOCY
SPOŁECZNEJ PONIŻEJ KRYTERIUM DOCHODOWEGO
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykr. 3. KLASTRY PRZESTRZENNE NISKIEGO I WYSOKIEGO UBÓSTWA
NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE W 2013 R.
ZIDENTYFIKOWANE METODĄ LISA

Typy zależności:

brak zależności

HH wysokie wartości otoczone przez wysokie

LL niskie wartości otoczone przez niskie

osiągnęła poziom 0,267404. Wyniki te pokazują stabilność autokorelacji prze-
strzennej poziomu ubóstwa w okresie 2009—2013. 
 Dokładne poznanie lokalnych zależności przestrzennych uzyskano za pomocą 
analizy LISA, w której ponownie wykorzystano wierszowo standaryzowaną 
macierz wag przestrzennych uwzględniającą 5 najbliższych sąsiadów. Analizy 
dokonano dla 2013 r., bowiem wartość statystyki globalnej Morana była prawie 
identyczna, jak w 2009 r. W przypadku osób mających dochody poniżej kryte-
rium ustawowego i korzystających z pomocy społecznej można wyróżnić nie-
wielkie skupiska przestrzenne (klastry) jednostek o podobnych wartościach 
(wykr. 3). Z jednej strony występowały dwa zwarte homogeniczne obszary  
o wysokich wartościach w gminach zlokalizowanych w województwie warmiń-
sko-mazurskim, z drugiej zaś obserwowano podobne skupiska w wojewódz-
twach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, 
łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim. 
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 Klastry obszarów o niskich wartościach typu LL są podobnie spójne prze-
strzennie, jak klastry typu HH. Największe skupiska klastrów typu LL występo-
wały w województwach śląskim, mazowieckim i podlaskim. Pozostałe klastry 
były zdecydowanie mniejsze i występowały w województwach dolnośląskim, 
wielkopolskim i pomorskim. W strukturze tych klastrów nie obserwowano tzw. 
jednostek odstających (outliersów). 
 Analiza koncentracji ubóstwa potwierdziła kształt zasięgów ubóstwa ustawo-
wego, bowiem najwyższe wartości wskaźnika struktury osób w gospodarstwach 
domowych o dochodach poniżej kryterium w 2013 r. notowano w wojewódz-
twach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Są to regiony charakteryzujące się 
wysoką stopą bezrobocia, dużym udziałem pracujących w rolnictwie oraz ni-
skimi wynagrodzeniami w stosunku do przeciętnych w kraju. Ponadto niemal co 
dziesiąta osoba była zagrożona skrajnym ubóstwem w województwach: kujaw-
sko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim oraz pomorskim (GUS, 2014). Zróż-
nicowania w obrębie samych województw są wyższe, co widoczne jest na mapie 
zależności przestrzennych. Sytuacja ta wynika zarówno z odmiennego przebiegu 
ich rozwoju, jak i zróżnicowania funkcji społeczno-gospodarczych. 
 Wyniki badań koncentracji ubóstwa z uwzględnieniem zależności przestrzen-
nych potwierdzają tezę o szczególnie niekorzystnej sytuacji ludności wiejskiej 
na rynku pracy. Bezrobotni korzystający z pomocy opieki społecznej to nie tylko 
pracownicy byłych PGR, ale również mieszkające na wsiach osoby ze zlikwi-
dowanych bądź ograniczających miejsca pracy przedsiębiorstw, w tym przede 
wszystkim ludność dwuzawodowa.  
 Z uwagi na wielofunkcyjność rozwoju obszarów wiejskich konieczne jest pro-
wadzenie odpowiednich działań w zakresie polityki regionalnej zmierzających do 
wyrównywania ich szans rozwoju, bez których ubóstwo będzie się utrwalać, 
a rozwój tych terenów pozostanie zagrożony. 
 
Podsumowanie 
 
 Metoda autokorelacji przestrzennej pozwala wyodrębnić obszary (klastry) 
gmin o podobnych wartościach badanego zjawiska oraz ukazuje wpływ sąsiedz-
twa i zależności przestrzenne występujące pomiędzy sąsiadującymi gminami.  
W przypadku analizy ubóstwa istotna jest dostępność danych w skali gmin, po-
nieważ miara ubóstwa ustawowego nie w pełni oddaje koncentrację tego zjawi-
ska. Brak corocznej waloryzacji jego progów powoduje, że następuje spadek 
koncentracji ubóstwa, natomiast podwyżka progów kryterium dochodowego 
skutkuje wzrostem zasięgu występowania ubóstwa. Stosowanie metody autoko-
relacji przestrzennej pozwala spojrzeć na badane zjawisko w aspekcie prze-
strzennym i stanowi z jednej strony istotne uzupełnienie prowadzonych analiz,  
a z drugiej potwierdzenie wyników uzyskanych innymi metodami statystycznymi. 
 
dr hab. Anna Kołodziejczak — profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr Tomasz Kossowski — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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 Summary. The aim of the article is to present the method of spatial auto-
correlation (LISA) to determine the degree of concentration, i.e. local spatial 
relationships of poverty incidence in rural areas. Indicators concerning people 
living below the income criteria and benefiting from social assistance between 
2009 and 2013 have been taken into account for the analysis on the basis of 
GUS publication Economic poverty in Poland. Such a criterion is defined as 
the statutory threshold of poverty, but the measure does not fully reflect the 
scale of this phenomenon. No annual indexation of the thresholds of poverty 
causes a decrease in the concentration of this phenomenon in rural areas, and 
increase the income threshold criterion contributes to the range of incidence of 
poverty. 
 Keywords: method of spatial autocorrelation, poverty, rural areas, Poland. 
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 Резюме. Целью статьи является представление метода простран-
ственной автокорреляции (LISA) для определения степени концентрации, 
то есть локальных пространственных соединений существования 
бедности в сельских районах. Для анализа учитывались показатели 
касающиеся людей живущих ниже доходного критерия и использующих 
социальную помощь в 2009 г. и в 2013 г. на основе публикации ЦСУ 
Экономическая бедность в Польше. Такой критерий определяется как 
установленный законом порог бедности, но его измеритель не в полной 
мере отражает масштаб явления. Отсутствие ежегодной валоризации 
порогов бедности приводит к снижению концентрации этого явления 
в сельских районах, в то время увеличение порогов доходного критерия 
способствует расширению пределов существования бедности.  
 Ключевые слова: метод пространственной автокорреляции, бедность, 
сельские районы, Польша. 
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 Streszczenie. Artykuł stanowi próbę przedstawienia sytuacji osób młodych, 
które — na ogół — podejmują w wieku 25—34 lata ważne decyzje życiowe.  
W tym celu badano uwarunkowania przestrzenne w zakresie tworzenia przez te 
osoby własnych gospodarstw domowych, uczestnictwa w rynku pracy i dokształ-
cania się. Omówiono zależności pomiędzy tymi zjawiskami. Badanie przeprowa-
dzono dla państw europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Pol-
sce) na podstawie danych za lata 2013 i 2014 uzyskanych z Europejskiego Ba-
dania Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC) oraz Badania Aktywności Eko-
nomicznej Ludności (BAEL). W jego wyniku określono grupy państw podobnych 
pod względem sytuacji życiowej ludzi młodych. 
 Słowa kluczowe: gniazdownictwo, bierność społeczna młodzieży, edukacja 
formalna, edukacja pozaformalna, pracujący, bezrobotny. 

 „Młodzi ludzie” to pojęcie nieprecyzyjne i zmienne. Tradycyjnie młodość 
odnoszona była do osób, które nie osiągnęły jeszcze samodzielności życiowej. 
Kiedyś zwieńczenie tej fazy życia wiązało się z konkretnymi wydarzeniami, ta-
kimi jak np. podjęcie pracy, zawarcie małżeństwa, założenie rodziny czy utwo-
rzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Dokonywały się one ok. 20 roku 
życia. Obecnie kryteria oddzielające młodość od dorosłości nie są już tak jasne, 
i jak dowodzi Szafraniec (2012) — jasne być nie mogą. Wynikają one z zacho-
dzących współcześnie w społeczeństwie zjawisk pluralizacji i hybrydyzacji ka-
tegorii wieku, mających swe źródło zarówno w realiach społecznych, gospodar-
czych, jak i w kulturze. Sprawiają one, że trudno jest określić moment, w którym 
osoba przestaje być „młoda”, a staje się „dorosła”. Jednocześnie w obecnym 
gloryfikującym wolność świecie wyjście z fazy młodości (oznaczającej status 
osoby zależnej, nietraktowanej poważnie, niemogącej decydować o sobie) i wej-
ście w dorosłość (oznaczającą status osoby w pełni niezależnej) ma dla ludzi 
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młodych bardzo duże, subiektywne znaczenie. Związane z dorosłością poczucie 
niezależności i autonomii pozwala realizować własną koncepcję życia, bez oglą-
dania się na tych, od których się było lub jest zależnym. 
 Jak wcześniej wspomniano, społeczno-kulturowe uwarunkowania sprawiają, 
że obecnie młodość wydłuża się na dorosłość. Mimo dorosłego wieku jednak 
wiele osób ciągle stoi przed perspektywą rozstrzygnięć dotyczących własnego 
,,Ja” i swojej przyszłości. Taka sytuacja dotyczy zwłaszcza studentów ostatnich 
lat studiów i absolwentów. Dorosłość często wciąga ich w orbitę nierozstrzygal-
nych problemów, a jednocześnie zmusza do podejmowania wiążących decyzji 
życiowych związanych z usamodzielnieniem się1. 
 Podejmując próbę zdiagnozowania sytuacji młodych osób wchodzących 
w dorosłość i często doświadczających kryzysu adolescencyjnego (Szafraniec, 
2012), przeanalizowano postawy ludzi w wieku 25—34 lata dotyczące wybra-
nych aspektów życia, w tym m.in. tworzenia własnych gospodarstw domowych, 
uczestnictwa w rynku pracy czy dokształcania się. 
 Na podstawie najnowszych danych przeprowadzono analizę dla państw euro-
pejskich ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. 
 

ŹRÓDŁO DANYCH 
 
 W analizie wykorzystano dane publikowane przez Eurostat, stanowiące wyni-
ki Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC) oraz bada-
nia siły roboczej (Labour Force Survey — LFS, w Polsce: Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności — BAEL). W rozdziale odnoszącym się do tzw. gniaz-
downictwa wykorzystano dane pochodzące z badania EU-SILC. Jest to badanie 
prowadzone co roku, którego podmiotem są gospodarstwa domowe oraz osoby 
w wieku 16 lat i więcej. Badanie ma charakter panelowy, wylosowaną grupę 
respondentów poddaje się kilkukrotnej obserwacji, dzięki czemu można przea-
nalizować zmieniającą się sytuację, postawy, zachowania lub opinie tej grupy. 
Badanie jest realizowane metodą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem  
2 kwestionariuszy, z których jeden służy do uzyskiwania danych dotyczących 
gospodarstw domowych, a drugi — danych o osobach indywidualnych. 
 Celem badania EU-SILC jest uzyskiwanie informacji, które umożliwiają oce-
nę warunków życia ludności i porównanie ich z sytuacją w innych krajach Unii 
Europejskiej (UE). Służy temu przyjęta przez Eurostat jednolita metodologia. 
GUS wdrożył to badanie w 2005 r. Jednostką badania jest gospodarstwo domo-
we, które tworzą osoby, które są lub nie są spokrewnione, mieszkają razem  
i wspólnie utrzymują się (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Gospodarstwo 
domowe może również tworzyć jedna osoba, która utrzymuje się samodzielnie, 
bez względu na to, czy mieszka sama czy z innymi osobami (gospodarstwo do-
mowe jednoosobowe). 
 Podstawą danych obrazujących bierność społeczną badanej grupy ludności 
oraz jej aktywność w zakresie edukacji było badanie LFS. Kierowane jest ono 
                      
 1 Arnett (1997), s. 3—23; Arnett (2000), s. 469—480; Brzezińska, Kaczan, Piotrowski 
i Rękosiewicz, (2011), s. 67—107; Robbins i Wilner (2001), s. 4. 
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Wykr. 1. WSKAŹNIK GNIAZDOWNICTWA OGÓŁEM W 2013 R.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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do gospodarstw domowych w celu uzyskania informacji na temat rynku pracy  
i powiązanych z nim zagadnień poprzez serię wywiadów bezpośrednich. LFS 
przeprowadzane jest w UE i obejmuje wszystkich obywateli żyjących w gospo-
darstwach prywatnych, przy jednoczesnym wykluczeniu zbiorowych gospo-
darstw domowych, takich jak np. pensjonaty, akademiki i szpitale. Używane 
definicje są wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE i oparte na zale-
ceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy2. 
 

USAMODZIELNIENIE SIĘ OSÓB MŁODYCH  
 
 Jedną z miar usamodzielnienia się osób młodych jest skala gniazdownictwa. 
GUS wskaźnik tego zjawiska definiuje jako udział osób w wieku 25—34 lata, 
które pozostają w jednym gospodarstwie domowym z przynajmniej jednym  
z rodziców w ogólnej liczbie osób w tej samej grupie wieku (STRATEG, 2015). 
W 2013 r. w Polsce taki status wykazywało 43,5% osób w tym wieku. Było to 
znacznie więcej niż średnio w UE (bo o 14,8 p.proc.), przy czym w innych pań-
stwach europejskich skłonność do zamieszkiwania z rodzicami wśród osób 
w analizowanej grupie wieku była zróżnicowana. 
 
 

 

 

                      
 2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_force_survey_(LFS)/pl. 
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Wykr. 2. AKTYWNI ZAWODOWO WŚRÓD GNIAZDOWNIKÓW W 2013 R.

Ź r ó d ł o: jak przy wykr 1.
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 W 2013 r. wskaźnik gniazdownictwa wahał się od 1,4% w Danii do 61,6% 
w Macedonii. Blisko 60% ludzi w wieku 25—34 lata nie tworzyło samo- 
dzielnych gospodarstw domowych także w Chorwacji i Słowacji. Zauważa się 
przy tym, że rozkład przestrzenny analizowanego zjawiska jest powiązany  
z położeniem geograficznym krajów. Osoby w wieku 25—34 lata znacznie 
częściej pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami 
w państwach południowo-wschodniej Europy niż północnej i zachodniej 
(wykr. 1). 
 

 

 
 
 
 W Polsce wśród osób w wieku 25—34 lata tworzących wspólne gospodar-
stwo domowe z rodzicami przeważali aktywni zawodowo — stanowili 87,7%. 
W państwach europejskich ten udział wahał się od 64,4% w Islandii do 91,7% 
w Macedonii i Grecji (wykr. 2). W Polsce, podobnie jak na Węgrzech, Litwie 
czy Słowacji, pracujący stanowili ok. 4/5 aktywnych zawodowo gniazdowni-
ków w analizowanej grupie wiekowej. Skrajnie odmienne struktury siły robo-
czej tej grupy osób w przyjętych do analizy krajach występowały w Grecji 
i na Malcie. W Grecji udział pracujących i bezrobotnych był zbliżony, pod-
czas gdy na Malcie na 16 pracujących gniazdowników przypadał 1 bezrobotny 
(wykr. 3). 
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 Pracujący gniazdownicy w wieku 25—34 lata w analizowanej grupie państw 
z różnym natężeniem podejmowali zatrudnienie biorąc pod uwagę formę za-
trudnienia (na czas nieokreślony i określony) oraz wymiar czasu pracy (pełny 
i niepełny). Polskę oraz Hiszpanię wyróżniał mniejszy udział pracujących na 
czas nieokreślony niż na czas określony. W pozostałych państwach sytuacja 
była odwrotna, przy czym w Portugalii i Grecji w strukturze pracujących gniaz-
downików zatrudnieni na czas nieokreślony stanowili ok. 57%, a w Wielkiej 
Brytanii i Rumunii ok. 95%. Pod względem wymiaru czasu pracy w Polsce 
gniazdownicy pracujący w pełnym jego wymiarze stanowili 93,1%. Podobnie 
jak w naszym kraju, we wszystkich analizowanych państwach gniazdownicy 
częściej pracowali w pełnym niż niepełnym wymiarze czasu pracy, ale struktury 
pracujących pod tym względem różniły się znacząco. Do państw, w których 
wśród pracujących gniazdowników niemal powszechna była praca w pełnym 
wymiarze czasu pracy (ok. 98%) należały: Macedonia, Bułgaria, Słowacja 
i Czechy. Z kolei relatywnie najrzadziej pracujące osoby w wieku 25—34 lata 
tworzące wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami pracowały w pełnym 
wymiarze czasu pracy w Holandii (60,8%). 
 
 

 
 
 
 Przeprowadzona analiza podobieństwa państw europejskich ze względu na 
formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy gniazdowników z wykorzystaniem 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.
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Wykr. 3. STRUKTURA AKTYWNYCH ZAWODOWO WŚRÓD GNIAZDOWNIKÓW
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Wykr. 4. SKUPIENIA PAŃSTW EUROPEJSKICH PODOBNYCH
ZE WZGLĘDU NA FORMĘ ZATRUDNIENIA I WYMIAR CZASU PRACY
GNIAZDOWNIKÓW W 2013 R.

Ź r ó d ł o: jak przy wykr 1.

1

2

Skupienia

metod aglomeracyjnych3 skłoniła do wydzielenia dwóch skupień państw4 
(wykr. 4). 
 

 

 
TABL. 1. FORMA ZATRUDNIENIA I WYMIAR CZASU PRACY GNIAZDOWNIKÓW 

W SKUPIENIACH PAŃSTW EUROPEJSKICH 

Skupienie 

Udział pracujących gniazdowników 

na czas w wymiarze 

nieokreślony określony pełnym niepełnym 

1  ............................................................. 84,0 16,0 92,5 7,5
2  ............................................................. 61,7 38,3 85,1 14,9

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

                      
 3 Metody aglomeracyjne należą do metod hierarchicznych, które polegają na iteracyjnym łączeniu 
obiektów w coraz to większe lub coraz to mniejsze skupienia poprzez budowanie hierarchii skupień 
w zależności od odległości między nimi. W przypadku tych procedur postępowanie badawcze opiera 
się na tworzeniu macierzy podobieństwa klasyfikowanych obiektów, a następnie w kolejnych kro-
kach łączenia ich w skupienia najbardziej do siebie podobne (Everit, Landau, Leese i Stahl, 2011). 
 4 W tym opracowaniu do wyznaczenia skupień państw podobnych do siebie stosowano metodę 
Warda. Metodę tę różni od pozostałych metod aglomeracji wykorzystanie do oszacowania odle-
głości między skupieniami analizy wariancji. Zmierza ona do minimalizacji sumy kwadratów 
odchyleń dowolnych dwóch skupień, które mogą zostać uformowane na każdym etapie. Odległo-
ści między analizowanymi obiektami wyznaczał kwadrat odległości euklidesowej. Analiza prze-
biegu grupowania na dendrogramie była tu podstawą do wyodrębnienia analizowanych skupień. 
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 Skupienie 2, w którym znalazła się Polska, charakteryzował nieco niższy 
udział pracujących gniazdowników na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze 
czasu pracy względem średniej we wszystkich analizowanych państwach, a tak-
że w odniesieniu do skupienia 1 (tabl. 1). Grupę państw należących do skupienia 
1 różnił też ok. dwukrotnie wyższy udział gniazdowników pracujących na czas 
określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak zaprezentowano na wykr. 4, 
rozkład podobnych struktur pracujących gniazdowników ze względu na anali-
zowane kryteria wykazywał pewne zależności przestrzenne. Skupienie 2 kon-
centrowało zasadniczo państwa Europy Północnej i Zachodniej, ale także Pol-
skę, Serbię i Chorwację. Z kolei skupienie 1 łączyło państwa Europy Środkowej 
i Wschodniej z Finlandią, Belgią i Wielką Brytanią. 
 
 

 
 
 
 W analizowanej grupie państw udział bezrobotnych w zasobach siły roboczej 
gniazdowników był silnie skorelowany z udziałem bezrobotnych w ogólnej licz-
bie gniazdowników (wykr. 5). Niezależnie od przyjętego punktu odniesienia 
relatywnie najrzadziej status bezrobotnego występował wśród gniazdowników 
na Malcie, podczas gdy w Grecji takie zjawisko było dość powszechne. 
 Spośród składowych ukazujących aktywność ekonomiczną omawianej tu 
grupy osób największą zmiennością w analizowanych krajach odznaczał się 
udział uczących się. Polska, obok Wielkiej Brytanii, Łotwy, Malty i Litwy nale-
żała do państw, w których osoby w wieku 25—34 lata tworzące wspólne gospo-
darstwo domowe z rodzicami bardzo rzadko deklarowały status osoby uczącej 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.
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się — były to 2—3 osoby na 100 gniazdowników. Znacząco różniła się pod tym 
względem sytuacja w Islandii i Niemczech, gdzie niemal co 4 gniazdownik 
wskazywał, że się uczy. 
 W analizowanej grupie państw wśród gniazdowników występowała także bier-
ność zawodowa, determinowana innymi powodami niż edukacja. W Polsce, po-
dobnie jak w Holandii czy Francji, taka sytuacja dotyczyła co 10 gniazdownika. 
Ten rodzaj bierności zawodowej najczęściej występował wśród gniazdowników 
Finlandii (16,6%), podczas gdy sporadycznie w Danii (0,4%). 
 
 

 
 
 
 Analizując podobieństwo państw europejskich pod względem wskaźnika 
gniazdownictwa oraz struktury aktywności ekonomicznej gniazdowników z wy- 
korzystaniem metod aglomeracyjnych wydzielono 3 skupienia państw. Skupie-
nie 2 obejmujące państwa Europy Południowej wyróżniał najwyższy poziom 
gniazdownictwa oraz wysoki udział bezrobotnych wśród gniazdowników  
(tabl. 2). Skupienie 1, które wykazało podobieństwo państw Europy Wschodniej 
oraz Wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburga i Malty odznaczało się średnio 
nieco niższym niż w skupieniu 2 wskaźnikiem gniazdownictwa oraz najwyż-
szym udziałem pracujących gniazdowników. Jednocześnie w państwach tego 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 6. SKUPIENIA PAŃSTW EUROPEJSKICH PODOBNYCH
POD WZGLĘDEM WSKAŹNIKA GNIAZDOWNICTWA
ORAZ STRUKTURY AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
GNIAZDOWNIKÓW W 2013 R.

1

3

2

Skupienia
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skupienia średnio najrzadziej wykazywano status osoby uczącej się. Z kolei 
skupienie 3 łączy państwa Europy Północnej i Zachodniej. Średnio w tej grupie 
państw gniazdownictwo występowało najrzadziej, jak we wszystkich analizo-
wanych krajach również i w tych należących do skupienia 3 gniazdownicy  
w większości pracowali. Średnio udział pracujących gniazdowników był zbliżo-
ny jak w skupieniu 2 — a znacząco niższy niż w skupieniu 1. Państwa tego sku-
pienia od pozostałych wyróżniał przede wszystkim najwyższy wśród wydzielo-
nych skupień udział uczących się gniazdowników (tabl. 2). 

TABL. 2. WSKAŹNIK GNIAZDOWNICTWA I STRUKTURA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 
GNIAZDOWNIKÓW W SKUPIENIACH PAŃSTW 

Skupienie 
Wskaźnik 

gniazdownictwa 

Struktura aktywnych zawodowo gniazdowników 

pracujący uczący się bezrobotni 
pozostali bierni 

zawodowo 

1  ................................. 34,3 73,3 5,6 12,8 8,2
2  ................................. 39,0 57,8 8,5 29,5 4,3
3  ................................. 15,2 59,9 17,4 13,2 9,5

Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 Przeprowadzone analizy wskazują, że w Polsce, podobnie jak w pozostałych 
państwach europejskich, wśród osób w wieku 25—34 lata częściej we wspól-
nym gospodarstwie domowym z rodzicami pozostają mężczyźni. W Europie 
zjawisko gniazdownictwa mężczyzn jest zróżnicowane terytorialnie i w 2013 r. 
wahało się od 2,6% w Danii do 87,3% w Macedonii. 
 Przedstawiony na wykr. 7 wskaźnik gniazdownictwa wśród mężczyzn pozwa-
la zauważyć, że w 2013 r. natężenie zjawiska było najmniejsze w państwach 
Europy Północnej i Zachodniej i narastało w kierunku południowo-wschodnim. 
W Polsce i położonych na południe państwach oraz w państwach wokół Morza 
Adriatyckiego ponad połowa mężczyzn w wieku 25—34 lata pozostawała we 
wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami. 
 W przypadku kobiet rozstęp między skrajnymi wartościami wskaźnika gniaz-
downictwa był znacznie mniejszy niż wśród mężczyzn, wynosił 47,9 p.proc. 
Niższy był też minimalny poziom zjawiska — w Danii niespełna 0,4% kobiet  
w wieku 25—34 lata pozostawało we wspólnym gospodarstwie domowym 
z rodzicami. Z kolei geograficzny rozkład natężenia gniazdownictwa kobiet był 
zbliżony do obserwowanego w przypadku mężczyzn. Więcej młodych kobiet 
tworzyło gospodarstwo domowe z rodzicami w południowo-wschodniej Europie 
— najwięcej w Chorwacji i Słowacji (nieco ponad 48%). 
 Pomiędzy gniazdownictwem kobiet i mężczyzn w analizowanych państwach 
zachodziła silna dodatnia zależność korelacyjna (r = 0,94). Należy podkreślić, że 
różnice między poziomem gniazdownictwa mężczyzn i kobiet narastały w ujęciu 
geograficznym, podobnie jak wzrastał wskaźnik gniazdownictwa kobiet i męż-
czyzn. Najmniejsze były w państwach skandynawskich (ok. 2—3 p.proc),  
a największa w Macedonii (52,3 p.proc.). 
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Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 7. WSKAŹNIK GNIAZDOWNICTWA MĘŻCZYZN I KOBIET W 2013 R.
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BIERNOŚĆ SPOŁECZNA 
OSÓB MŁODYCH 

 
 Zjawisko aktywności osób młodych na rynku pracy oraz w sferze edukacji 
należy w ostatnich latach do często poruszanych zagadnień w odniesieniu do tej 
grupy. Znaczna ich część pozostaje bowiem poza sferą zatrudnienia i sferą edu-
kacji. Skalę zjawiska obrazuje wskaźnik bierności społecznej młodzieży5. Od-
zwierciedla on odsetek osób w wieku 15—34 lata, które nie pracują oraz nie 
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w badaniu są to osoby nieuczestniczące  
w żadnej formie edukacji w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie). W da-
nych publikowanych przez Eurostat wskaźnik ten określany jest jako NEET (not 
in employment and not in any education and training). Stanowi on dopełnienie 
miar obrazujących udział osób młodych w rynku pracy, np. zatrudnienia i bezro-
bocia, które coraz częściej są niewystarczające do analizy złożonej kondycji 
przedstawicieli młodego pokolenia. Analiza bierności społecznej tej grupy 
umożliwia odniesienie skali zjawiska do ogółu osób młodych (również  
z uwzględnieniem grup wieku), a nie tylko do części aktywnej zawodowo. Jest 
to o tyle ważne, że tak w skali Europy, jak i świata odsetek młodych osób, które 
z różnych przyczyn jednocześnie nie uczą się, nie pracują oraz nie przygotowują 
do zawodu uczestnicząc w różnych formach samokształcenia przestał być mar-
ginalny. 
 Powstawanie klasy młodzieży biernej społecznie to zjawisko, o którym  
w Europie mówi się coraz powszechniej. Jest to obecnie jeden z najważniej-
szych problemów społecznych wymagający interwencji. W grupie młodzieży 
niepracującej i nieuczestniczącej w kształceniu znajdują się nie tylko osoby 
młode, które spełniają kryteria osoby bezrobotnej, lecz także osoby kończące 
edukację, nieszukające pracy, pozostające — czasem z wyboru, a czasem z ko-
nieczności — na utrzymaniu rodziców lub angażujące się w działalność nieak-
ceptowaną społecznie (Serafin-Juszczak, 2014). 
 W 2014 r. analiza zjawiska bierności społecznej wśród młodzieży w państwach 
europejskich według 5-letnich grup wieku wykazała, że w większości krajów naj-
wyższy poziom wskaźnika bierności społecznej przypadał na osoby w wieku 25— 
—34 lata. W 2014 r. skala omawianego zjawiska średnio w państwach UE  
i w Polsce była zbliżona. Wskaźnik bierności społecznej młodzieży wynosił 
odpowiednio 19,0% i 20,4%, przy czym jego zróżnicowanie w krajach europej-
skich było znaczące. Wskaźnik ten wahał się od 5,0% w Luksemburgu do 36,8% 
w Grecji. 
                      
 5 Licznik wskaźnika odnosi się do osób, które spełniają dwa warunki: nie pracują (czyli są bez-
robotne lub bierne zawodowo) oraz nie uczestniczyły w żadnej formie edukacji w ciągu 4 tygodni 
poprzedzających badanie. Mianownikiem wskaźnika jest dana grupa wiekowa, której dotyczy 
wskaźnik, z wyłączeniem osób, które nie udzieliły odpowiedzi na pytania dotyczące uczestnictwa 
w regularnej edukacji i szkoleniu (STRATEG, 2015). 
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 Geograficzny rozkład wskaźnika bierności społecznej zaprezentowany na 
wykr. 8 pokazuje, że brak zaangażowania analizowanej grupy ludności zarówno 
w sferę edukacji i sferę pracy w najmniejszym stopniu występuje w państwach 
Europy Północnej oraz Szwajcarii i Austrii, a najpowszechniej na południu Eu-
ropy. 
 
 

 
 

  
 Bierność społeczna młodzieży, jak i gniazdownictwo w ujęciu według płci wy-
stępowały w analizowanych państwach z różnym natężeniem (wykr. 9), przy 
czym pomiędzy poziomem wskaźnika bierności społecznej wśród mężczyzn 
i kobiet zachodziła dość silna dodatnia zależność (r = 0,72). We wszystkich pań-
stwach udział młodych kobiet, które z różnych przyczyn nie uczyły się, nie przy-
gotowywały do zawodu oraz nie pracowały był wyższy niż wśród mężczyzn. 
Największe różnice w poziomie tego wskaźnika dla kobiet i mężczyzn w wieku 
25—34 lata wystąpiły w Czechach (o 26,1 p.proc.), na Słowacji (o 21,7 p.proc.) 
i na Węgrzech (o 21,1 p.proc.). 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 8. WSKAŹNIK BIERNOŚCI SPOŁECZNEJ W GRUPIE OSÓB
W WIEKU 25—34 LATA W 2014 R.
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 Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 9. WSKAŹNIK BIERNOŚCI SPOŁECZNEJ MĘŻCZYZN I KOBIET
W GRUPIE OSÓB W WIEKU 25—34 LATA W 2014 R.

Mężczyźni

Kobiety

%

30,1—32,2
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%
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EDUKACJA 
 
 Dahlman (2004) wskazał wzrost znaczenia edukacji, podnoszenia kwalifikacji 
siły roboczej oraz nauki przez całe życie jako jeden z siedmiu elementów tzw. 
rewolucji wiedzy, który ma kluczowe znaczenie dla pozycji jednostek na rynku 
pracy. Osoby z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym nie 
tylko otrzymują wyższe wynagrodzenia za pracę, ale także mają większą szansę 
na zatrudnienie (Czapiński i Panek, 2009; Liwiński i Sztanderska, 2006). Wśród 
osób młodych bez wykształcenia czy doświadczenia zawodowego obserwuje się 
wysokie zagrożenie bezrobociem (Kotowska, Sztanderska i Wóycicka, 2007; 
MPiPS, 2007). Edukacja, w tym edukacja dorosłych, uznawana jest obecnie za 
jeden z kluczowych czynników wpływających na wzrost gospodarczy oraz roz-
wój społeczny. Edukacja korzystnie wpływa bowiem na dobrostan ludzi, 
w szczególności na ich zdrowie i poziom kapitału społecznego (OECD, 2010). 
 Edukacja dorosłych może być realizowana jako formalna, pozaformalna oraz 
nieformalna (UE, 2006). Zaangażowanie ludzi w wieku 25—34 lata w edukację 
zaprezentowano w artykule na podstawie ich uczestnictwa w kształceniu for-
malnym i pozaformalnym. 

 

 

 Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 10. UDZIAŁ OSÓB W WIEKU 25—34 LATA W KSZTAŁCENIU FORMALNYM
W 2014 R.
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 Kształcenie formalne obejmuje naukę w systemie szkolnym i odbywa się 
zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania. Prowadzone jest przez insty-
tucje szkolne i edukacyjne, publiczne i niepubliczne, uprawnione do nauczania 
według standardów przyjętych w systemie oświaty i wychowania oraz szkolnic-
twa wyższego zatwierdzonym obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 
Prowadzi to do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem, zaświad-
czeniem o ukończeniu szkoły, certyfikatem czy dyplomem. 
 W 2014 r. zaangażowanie w kształcenie formalne wśród osób w wieku  
25—34 lata w państwach europejskich było zróżnicowane (wykr. 10). Wahało 
się od 2,9% w Rumunii do ponad 20% w Finlandii, Danii i Islandii. W Polsce 
edukację formalną podejmowała średnio co 18 osoba w analizowanej grupie 
ludzi. Rozkład odsetka młodych ludzi uczestniczących w kształceniu formalnym 
w państwach europejskich według płci był podobny (r = 0,92). 
 Biorąc pod uwagę status na rynku pracy można zauważyć, że w 2014 r. w UE 
wśród osób w wieku 25—34 lata w edukację formalną średnio zaangażowanych 
było 5,0% pracujących i 4,4% niepracujących. W państwach europejskich 
zmienność zjawiska podejmowania edukacji formalnej była większa w grupie 
pracujących niż niepracujących. Wśród pracujących w wieku 25—34 lata edu-
kację formalną częściej niż w innych regionach Europy podejmowali mieszkań-
cy Europy Północnej — najczęściej w Islandii (14,3%). Polska należała do gru-
py państw, w których udział młodych ludzi pracujących i podejmujących naukę 
w systemie szkolnym był znacznie poniżej średniej w UE (3,7%). W 2014 r.  
w grupie analizowanych państw najrzadziej kształcili się formalnie pracujący 
młodzi ludzie w Rumunii (0,7%). Według płci zjawisko w analizowanych pań-
stwach kształtowało się bardzo podobnie (r = 0,92). 
 Nieco inny był rozkład zaangażowania w kształcenie formalne osób niepracu-
jących w wieku 25—34 lata (wykr. 11). W 2014 r. rozstęp tej zmiennej w anali-
zowanej grupie państw wyniósł 7,5 p.proc. i był znacznie mniejszy niż wśród 
pracujących — 13,6 p.proc. Aktywność w tym zakresie była najmniejsza w pań-
stwach będących wschodnią granicą UE oraz we Francji (poniżej 3,0%). Roz-
kład odsetka młodych ludzi niepracujących i uczestniczących w kształceniu 
formalnym w państwach europejskich według płci był zasadniczo podobny 
(r = 0,85).  
 W 2014 r. w państwach europejskich znacznie częściej wśród osób w wieku 
25—34 lata wykorzystywana była edukacja pozaformalna — średnio uczestni-
czyło w niej 90% osób. Kształcenie pozaformalne definiowane jest jako każda 
zorganizowana i ciągła działalność edukacyjna, która nie odpowiada całkowicie 
definicji kształcenia formalnego. Kształcenie pozaformalne może zatem odby-
wać się zarówno w obrębie instytucji edukacyjnych, jak i poza nimi, mogą  
w nim także uczestniczyć osoby ze wszystkich grup wiekowych. Może ono 
obejmować programy edukacyjne zwalczające niepiśmienność dorosłych, 
kształcenie podstawowe dzieci nieuczęszczających do szkoły oraz kształtowanie 
umiejętności życiowych, zawodowych i kultury ogólnej. Programy kształcenia 
pozaformalnego mogą mieć różny czas trwania (UE, 2006). W dokumentach UE 
podkreśla się ważność tej formy kształcenia jako łączącej kształcenie ustawiczne 
z kształceniem przez całe życie. 
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 Ź r ó d ł o:  jak przy wykr. 1.

Wykr. 11. UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU FORMALNYM PRACUJĄCYCH
I NIEPRACUJĄCYCH OSÓB W WIEKU 25—34 LATA W 2014 R.
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 Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.

Wykr. 12. UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU POZAFORMALNYM PRACUJĄCYCH
I NIEPRACUJĄCYCH OSÓB W WIEKU 25—34 LATA W 2014 R.
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 Biorąc pod uwagę status na rynku pracy osób w wieku 25—34 lata zauważyć 
można, że w 2014 r. w państwach europejskich kształcenie pozaformalne było 
bardziej popularne wśród pracujących (wykr. 12). Udział w nim wykazało od 
50,7% w Macedonii do 80,0% osób w Luksemburgu w analizowanej grupie 
wiekowej. W Polsce aktywność młodych ludzi w tym zakresie wyniosła 73,5% 
i była o 4,1 p.proc. wyższa niż średnio w UE. Należy jednak zauważyć, że 
skłonność do edukacji pozaformalnej według płci różniła się znacząco, częściej 
podejmowali ją mężczyźni niż kobiety. Największa różnica w aktywności pracu-
jących osób w wieku 25—34 lata w zakresie edukacji pozaformalnej wystąpiła 
w Czechach, gdzie w 2014 r. podjęło ją odpowiednio 85,4% mężczyzn i 58,4% 
kobiet. Jedynie na Cyprze w omawianej grupie wieku odsetek kształcących się 
pozaformalnie pracujących kobiet był o 0,8 p.proc. wyższy niż wśród kształcą-
cych się pozaformalnie pracujących mężczyzn (odpowiednio 72,3% i 71,5%). 
 Zainteresowanie edukacją pozaformalną wśród osób niepracujących w wieku 
25—34 lata było znacznie mniejsze, wynosiło ok. 20%. Najrzadziej, bo średnio 
co 9—10 osoba niepracująca z omawianej grupy wieku podejmowała taką ak-
tywność w Szwecji, Luksemburgu, Szwajcarii czy Islandii. Niemal 4-krotnie 
częściej kształcenie pozaformalne miało natomiast miejsce w Macedonii.  
W Polsce aktywność w tym zakresie młodych niepracujących osób oscylowała 
wokół średniej dla UE (ok. 21%). W przypadku osób niepracujących to kobiety 
częściej uczestniczyły w pozaformalnych formach edukacji. Zależność między 
udziałem korzystających z edukacji pozaformalnej pracujących i niepracujących 
mężczyzn w analizowanych państwach była silna, ale jej kierunek ujemny 
(r = –0,74). Dla kobiet zależność ta była jeszcze silniejsza (r = –0,84). Wśród nie-
pracujących młodych osób największe różnice w podejmowaniu edukacji poza-
formalnej według płci wystąpiły w Czechach. W 2014 r. podjęło ją 7,8% niepracu-
jących mężczyzn w wieku 25—34 lata oraz 34,6% niepracujących kobiet  
w tym wieku. Na najbardziej zbliżonym poziomie zainteresowanie edukacją 
pozaformalną niepracujących młodych kobiet i mężczyzn było na Cyprze (od-
powiednio 22,7% i 21,4%). W Polsce różnica ta wyniosła 14,6 p.proc. Edukację 
pozaformalną podjęła niemal co 3 niepracująca kobieta i co 7 niepracujący męż-
czyzna w wieku 25—34 lata. 
 
Podsumowanie 
 
 Artykuł stanowi próbę zarysowania sytuacji osób w wieku 25—34 lata w pań-
stwach europejskich, które zwykle w tym wieku podejmują ważne decyzje doty-
czące wejścia w dorosłość. Przeprowadzone analizy wskazują, że uwarunkowania 
w państwach europejskich tworzenia przez młode osoby własnych gospodarstw 
domowych, uczestnictwa w rynku pracy czy dokształcania się są bardzo różne. 
Zachowania badanej grupy osób determinowane są również położeniem geogra-
ficznym. W państwach Europy Północnej i Zachodniej częstotliwość tworzenia 
przez młode osoby wspólnych gospodarstw domowych z rodzicami jest znacznie 
rzadsza niż w państwach położonych na południowym wschodzie Europy. Skupi-
ska geograficzne zasadniczo wyłoniły się także podczas diagnozowania aktywno-



W. Gierańczyk    Sytuacja osób młodych w Polsce na tle państw europejskich 51 
 

 

ści ekonomicznej takich osób. W większości państw gniazdownicy pracowali, ale 
państwa Europy Południowej wyróżniał najwyższy poziom gniazdownictwa oraz 
wysoki udział bezrobotnych wśród tych osób. W państwach Europy Wschodniej 
oraz Wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburgu i na Malcie nieco niższy poziom 
gniazdownictwa wiązał się z wysokim udziałem pracujących gniazdowników. 
Jednocześnie w państwach tego skupienia średnio najrzadziej wykazywali oni 
status osoby uczącej się. Państwa Europy Północnej i Zachodniej, w których 
gniazdownictwo występuje najrzadziej, charakteryzował przede wszystkim wyso-
ki udział uczących się gniazdowników. Rozkład zjawiska gniazdownictwa według 
płci był zasadniczo zbliżony do wartości ogółem, przy czym różnice między po-
ziomem gniazdownictwa mężczyzn i kobiet narastały w układach geograficznych 
podobnie, jak wzrastał wskaźnik gniazdownictwa kobiet i mężczyzn. Najmniejsze 
różnice gniazdownictwa kobiet i mężczyzn obserwowano w państwach skandy-
nawskich, a największą w Macedonii. 
 W relacji z rozkładem gniazdownictwa pozostawał rozkład udziału w badanej 
grupie młodych osób biernych społecznie, które z różnych przyczyn jednocześ- 
nie nie uczyły się, nie przygotowały do zawodu oraz nie pracowały. W najmniej-
szym stopniu zjawisko to wystąpiło w krajach Europy Północnej oraz Szwajcarii 
i Austrii, a najpowszechniejsze było na południu Europy. 
 Niemal odwrotnie przedstawiał się rozkład zaangażowania młodych ludzi 
w kształcenie formalne. Osoby w wieku 25—34 lata najczęściej podejmowały 
naukę w systemie szkolnym w państwach skandynawskich, najrzadziej w Rumu-
nii oraz na Węgrzech i Słowacji. Należy przy tym zauważyć, że w zależności od 
statusu na rynku pracy udział młodych ludzi w kształceniu formalnym rozkładał 
się różnie. Do państw, w których relatywnie częściej z kształcenia formalnego 
korzystali pracujący niż niepracujący należały m.in. Malta czy Szwajcaria, przy 
czym w Szwajcarii różnica między udziałem korzystających z kształcenia formal-
nego pracujących i niepracujących osób w wieku 25—34 lata była najwyższa. 
Z kolei przewaga udziału uczących się formalnie wśród niepracujących nad udzia-
łem uczących się formalnie wśród pracujących była najwyższa we Włoszech. 
Rozkład odsetka młodych ludzi niepracujących i uczestniczących w kształceniu 
formalnym w państwach europejskich według płci kształtował się podobnie. 
 Znacznie częściej wykorzystywaną formą dokształcania wśród osób w wieku 
25—34 lata była edukacja pozaformalna. W 2014 r. średnio uczestniczyło w niej 
ok. 90% osób w tym wieku zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Biorąc pod 
uwagę status na rynku pracy zauważa się, że kształcenie pozaformalne było 
bardziej popularne wśród pracujących, przy czym skłonność do edukacji poza-
formalnej była znacząco różna według płci. Zasadniczo w analizowanej grupie 
państw omawiane formy edukacji częściej podejmowali mężczyźni niż kobiety. 
 Postawy młodych ludzi w Polsce były zbieżne z zachowaniami w państwach 
sąsiadujących. Boni (2013) wysoki wskaźnik gniazdownictwa w naszym kraju 
postrzegał negatywnie i wiązał z niemożnością znalezienia taniego, dostępnego 
mieszkania (MPiPS, 2013). Istniejący deficyt mieszkaniowy powoduje bowiem, 
że powszechne jest w Polsce zjawisko współzamieszkiwania. Wpływa to rów-
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nież na opóźnianie wieku usamodzielniania się młodych ludzi (efekt „gniazdow-
nika”) oraz na decyzje dotyczące założenia rodziny i posiadania potomstwa. 
Boni (2013) wskazywał, że trudności mieszkaniowe prowadzą wśród młodych 
ludzi do zjawiska, które można określić niepewnością co do chęci posiadania 
dzieci. Dowodził, że młodzi ludzie nie decydują się na dzieci nie dlatego, że nie 
chcą ich mieć, ale dlatego, że brakuje im odpowiednich warunków do startu 
życiowego, połączenia aspiracji zawodowych, życiowych, konsumpcyjnych  
z aspiracjami o charakterze rodzinnym.  
 Problematyka pozostawania młodych ludzi w jednym gospodarstwie domowym 
z przynajmniej jednym rodzicem oraz bierności społecznej młodzieży została ujęta 
w strategii rozwoju Polski do 2030 r. (MAiC, 2013). Zakłada się w niej znaczne 
obniżenie wskaźnika gniazdownictwa i wskaźnika bierności społecznej młodzieży. 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że wskaźnik bierności społecznej w Polsce był 
podobny do średniej w UE — obejmował ok. 1/5 populacji ludzi w wieku 25—34 
lata i w zbliżonym stopniu dotyczył mężczyzn i kobiet. W Polsce młodzi ludzie 
wchodzący w dorosłość relatywnie rzadko podejmowali edukację formalną. 
W 2014 r. udział młodych ludzi podejmujących naukę w systemie szkolnym za-
równo wśród pracujących, jak i niepracujących był znacznie poniżej średniej w UE, 
natomiast udział w kształceniu pozaformalnym oscylował wokół średniej w UE. 
 
dr Wiesława Gierańczyk — Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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 Summary. The article attempts to present the situation of young people aged 
25—34, which — in general — take important life decisions. For this purpose, 
the author studied spatial conditions for the creation by these people own 
household as well as participation in the labor market and further training. The 
relationship between these phenomena is discussed. The study was conducted for 
the European countries (with particular emphasis on the situation in Poland) 
based on data for the years 2013 and 2014 from the EU Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC) and the Labour Force Survey (LFS). As a result, 
groups of similar countries have been determined in terms of living conditions of 
young people. 
 Keywords: young adults with parents, social passivity of youth, formal educa-
tion, non-formal education, working, unemployed. 

 
 Резюме. Статья составляет попытку представления положения моло-
дежи, которая — как правило — в возрасте 25—34 года принимает 
важные жизненные решения. С этой целью были обследованы простран-
ственные обусловленности в области состаления молодыми людьми 
собственных домашних хозяйств, участия в рынке труда и повышения 
своих квалификаций. Была обсуждена взаимозависимость между этими 
явлениями. Обследование было проведено для европейских стран (с особым 
учетом ситуации в Польше) на основе данных за 2013 г. и 2014 г. 
полученных из Европейского обследования доходов и условий жизни 
(EU-SILC), а также из Обследования экономической активности 
населения (BAEL). На основе результатов обследований были определены 
группы стран похожих друг на друга в отношении к жизненному 
положению молодежи. 
 Ключевые слова: гнездавая жизнь, социальная пассивность молодежи, 
формальное образование, внеформальное образование, работающий, без-
работный. 
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Wskaźniki zielonej gospodarki dla Polski 
oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej 

 Streszczenie. Kryzys gospodarczy dotykający różne regiony świata zmusza 
poszczególne państwa do poszukiwania nowych kierunków rozwoju, uwzględnia-
jących ochronę środowiska i zapobieganie niekorzystnym skutkom działalności 
człowieka1 na środowisko. Właściwym kierunkiem takiego rozwoju może okazać 
się „zielony” wzrost gospodarczy prowadzący do osiągnięcia tzw. zielonej go-
spodarki, która łączy potrzeby gospodarcze, ochronę środowiska przyrodniczego 
i klimatu. Monitorowanie stopnia tzw. zazielenienia gospodarki umożliwiają 
wskaźniki odnoszące się do polityki gospodarczej. Są to m.in.: wydatki inwesty-
cyjne na ochronę środowiska, podatki związane ze środowiskiem, wielkość rol-
nictwa ekologicznego czy działalność inwestycyjna w zakresie odpowiednich 
technologii i zarządzania. 
 Celem opracowania jest zaprezentowanie takich miar. W artykule opisano 
zagadnienia teoretyczne oraz wskaźniki służące do pomiaru zielonej gospodarki, 
a następnie przedstawiono sytuację Polski na tle pozostałych krajów UE w róż-
nych latach XXI w. w zależności od dostępności danych. 
 Słowa kluczowe: zielona gospodarka, elementy zielonej gospodarki, wskaź-
niki monitorowania, wskaźniki polityki gospodarczej i jej następstwa. 

 Wraz z coraz szerszym zastosowaniem nowego podejścia do rozwoju ekono-
micznego pojawiła się potrzeba opracowania mierników pomiaru postępu 
w zazielenianiu gospodarki. W poszczególnych krajach podejmowano próby 
przygotowania raportów prezentujących wybrane wskaźniki zielonej gospodarki. 
Także w Polsce statystyka publiczna opracowała zestaw miar, które mają służyć 

1 EEA (2010), s. 164; EEA (2015), s. 152; OECD (2011), s. 3; UNEP (2011), s. 8. 
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do opisu stanu zazielenienia gospodarki. W pracy metodologicznej2 zdefiniowa-
no cztery grupy wskaźników, a mianowicie: kapitał naturalny, środowiskową 
efektywność produkcji, środowiskową jakość życia ludności oraz politykę go-
spodarczą i jej następstwa. 
 Celem artykułu jest zaprezentowanie jednej z tych grup wskaźników, tj. miar 
odnoszących się do polityki gospodarczej i jej następstw. Artykuł podzielono na 
dwie części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące 
zielonej gospodarki oraz wskaźniki służące do jej pomiaru, ze szczególnym 
uwzględnieniem wybranej grupy. Drugą natomiast poświęcono zaprezentowaniu 
sytuacji Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w zakresie grupy 
wskaźników dotyczących polityki gospodarczej i jej następstw. 
 Przedstawione dane zostały pozyskane nie tylko ze statystyki publicznej, ale 
także z różnych instytucji (m.in. Research Institute of Organic Agriculture, Eu-
rostatu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urzędu Patentowego 
RP, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Zamówień Publicznych). 

 
DEFINICJA ZIELONEGO WZROSTU, ZIELONEJ GOSPODARKI 

I SCHEMAT JEJ MONITOROWANIA 

 
 Polska statystyka publiczna, wykorzystując dorobek Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz innych organizacji, jak Program Ochrony 
Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Europejska Agencja Środo-
wiska (EEA), podjęła próbę dostosowania definicji zielonej gospodarki do pol-
skich uwarunkowań, określenia tworzących ją dziedzin oraz przygotowania ze-
stawu wskaźników służących do jej monitorowania. 
 Przeanalizowano krajową i zagraniczną literaturę w celu wyodrębnienia za-
gadnień, które powinny być przedmiotem obserwacji3. Następnie dokonano 
przeglądu danych, dostępnych w zasobach polskiej statystyki publicznej oraz 
w źródłach administracyjnych, rozproszonych w różnych instytucjach. Mimo że 
we wstępnej fazie przygotowywania zestawu wskaźników ich liczba była zdecy-
dowanie większa i odnosiła się do wszystkich wyodrębnionych elementów zie-
lonej gospodarki w podobnym zakresie, to dostępność danych do budowy miar 
zdeterminowała ostateczny kształt przyjętego zestawu wskaźników4. 
 Na forum międzynarodowym, jak i w literaturze funkcjonują dwa pojęcia zwią-
zane z zieloną gospodarką: green growth (OECD) i green economy (UNEP, EEA). 
                      

2 Praca metodologiczna pt. Badanie stanu zielonej gospodarki w Polsce — zdefiniowanie oraz 
opracowanie zestawu wskaźników pomiaru prowadzona jest w Urzędzie Statystycznym w Białym-
stoku od lipca 2013 r. 

3 Por. m.in.: CSO (2014), Domańska, Górska i Wojciechowska (2014), EEA (2012, 2014  
i 2015), OECD (2013), SN (2011), IOŚ (2013), UNEP (2011 i 2012). 

4 Autorzy przygotowujący zestaw wskaźników zdawali sobie sprawę, że jest on niekompletny 
i musi zostać w przyszłości uzupełniony zwłaszcza o miary odnoszące się m.in. do zielonych 
miejsc pracy, zielonych technologii i innowacji i sektora towarów i usług środowiskowych. Ze-
staw wskaźników zaprezentowano w opracowaniu GUS (2016). 
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Według OECD zielony wzrost oznacza wzrost z uwzględnieniem oszczędności 
zasobów i energii oraz ich wydajnego wykorzystania w celu ograniczenia zmian 
klimatu, jak również zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zielony wzrost 
następuje w wyniku wprowadzenia nowych motorów wzrostu poprzez m.in. 
badania i rozwój zielonych technologii oraz tworzenie zielonych miejsc pracy. 
Mianem zielonej gospodarki określa się taką gospodarkę, która wspiera wzrost 
i rozwój gospodarczy, przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do kapitału natu-
ralnego i usług ekosystemowych, od których zależy dobrostan człowieka5. 
 Zagadnienie zielonej gospodarki ściśle powiązane jest z ideą zrównoważone-
go rozwoju i rozumiane jest jako nowa ścieżka rozwoju społeczno-gospodar- 
czego, która umożliwia dojście do gospodarki zrównoważonej. 
 Środowisko, gospodarka i społeczeństwo to trzy podstawowe filary zarówno 
zrównoważonego rozwoju, jak i zielonej gospodarki. Zielona gospodarka, zwią-
zana z zielonym wzrostem, nie zastępuje jednak zrównoważonego rozwoju — 
ma bowiem węższy zakres. Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w propo-
nowanym przez polską statystykę publiczną badaniu stanu zazielenienia gospo-
darki, w którym zwraca się głównie uwagę na środowisko przyrodnicze oraz 
system produkcji dóbr i usług (gospodarkę). W przypadku zielonej gospodarki 
aspekt społeczny ujmowany jest w węższym zakresie — jedynie w tej części, 
która znajduje się w bezpośrednim związku ze środowiskiem lub gospodarką. 
 Na wykr. 1 zaprezentowano relacje, jakie zachodzą pomiędzy zidentyfikowa-
nymi elementami zielonej gospodarki i grupami wskaźników służących do po-
miaru jej stanu. 
 Środowisko przyrodnicze w zielonej gospodarce pełni trzy podstawowe funkcje: 
 produkcyjną (zaopatrzenia), stanowiąc bazę surowcową dla gospodarki i spo-

łeczeństwa poprzez zapasy zasobów odnawialnych (np. drewna) oraz nieod-
nawialnych (np. paliw kopalnych); 

 absorpcji zanieczyszczeń i składowania odpadów; 
 pozostałe, które można podzielić na usługi: 

— regulacyjne, do których należą m.in.: regulacja klimatu, amortyzacja eks-
tremalnych zjawisk pogodowych oraz regulacja cykli hydrologicznych, 
zapobieganie erozji, kontrola płodności gleb i cyklu składników odżyw-
czych, zapylanie i kontrola biologiczna upraw, działalność przeciwpowo-
dziowa6, 

— kulturowe, które nie są niezbędne do życia, ale poprawiają jego jakość, 
tzn. są to niematerialne korzyści, które ludzie uzyskują z kontaktu z eko-
systemami, np. bodźce estetyczne, możliwości uprawiania rekreacji i tury-
styki, inspiracja dla kultury, sztuki oraz doświadczenia duchowe7, 

— przestrzeni życiowej dla człowieka, roślin i zwierząt oraz utrzymywanie 
różnorodności biologicznej. 

                      
5 GUS (2016), por. OECD (2011), s. 9. 
6 Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82ugi_ekosystemowe (dostęp 25.05.2016 r.). 
7 Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82ugi_ekosystemowe (dostęp 25.05.2016 r.). 
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  Środowisko przyrodnicze stanowi źródło zasobów naturalnych niezbędnych 
dla gospodarki i społeczeństwa, które można opisać grupą wskaźników kapi-
tału naturalnego. Kapitał naturalny, obejmujący zapasy zasobów odnawial-
nych i nieodnawialnych, odgrywa w zielonej gospodarce podstawowe znacze-
nie, ponieważ presja na jego wykorzystanie rośnie w sposób nieunikniony. 
Stała eksploatacja ziemi może doprowadzić do nieodwracalnych strat i spo-
wodować zachwianie równowagi tego kapitału. Zielona gospodarka ma za-
pewnić wystarczające dla rozwoju gospodarczego zaopatrzenie w zasoby od-
nawialne i nieodnawialne oraz pozostałe usługi ekosystemowe, przy równo-
czesnym minimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko, który jest 
związany z uzyskiwaniem, wykorzystywaniem i przetwarzaniem kapitału 
naturalnego8. 
 Sfera produkcji i jej relacje ze środowiskiem przyrodniczym stanowią punkt 
wyjścia do wyodrębnienia drugiej grupy wskaźników zielonej gospodarki. 
W procesach produkcyjnych następuje wykorzystanie zasobów środowiska oraz 
pracy i kapitału w celu wytworzenia wyrobów i usług. Efektem ubocznym są tu 
zanieczyszczenia i odpady, a środowisko wykorzystywane jest jako miejsce ich 

                      
8 GUS (2016), por. OECD (2014), s. 80. 

Wykr. 1. RELACJE MIĘDZY ELEMENTAMI ZIELONEJ GOSPODARKI I GRUPAMI
WSKAŹNIKÓW DO JEJ MONITOROWANIA

Ź r ó d ł o: GUS (2016) oraz na podstawie OECD (2011), s. 12.
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absorpcji i składowania. Warunkiem koniecznym w zazielenianiu gospodarki 
jest zwiększenie efektywności wykorzystania środowiska naturalnego. Jej celem 
jest zerwanie zależności między wzrostem gospodarczym i zwiększonym wyko-
rzystaniem zasobów naturalnych. Efektywność ta oraz jej zmiany są najczęściej 
stosowanymi miernikami takiej gospodarki. Efektywne gospodarowanie zaso-
bami naturalnymi oraz odpadami powinno prowadzić do redukcji negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne9. 
 Kolejną dziedziną podlegającą monitorowaniu jest środowiskowa jakość życia 
ludności, która powiązana jest z usługami regulacyjnymi przestrzeni życiowej 
i kulturowymi, jakie środowisko naturalne daje ludziom oraz z ogólnym stanem 
środowiska naturalnego i jest przykładem relacji zachodzących pomiędzy środo-
wiskiem i społeczeństwem. Jakość środowiska jest kluczowym czynnikiem wpły-
wającym na ogólny dobrostan ludzi oraz innych istot żywych. Zanieczyszczenie 
środowiska wpływa bezpośrednio na jakość życia ludności wskutek oddziaływa-
nia na stan zdrowia społeczeństwa10. 
 Przeorientowanie gospodarki z tradycyjnej na zieloną wymaga zastosowania 
przez sektor rządowy i samorządowy wielu zróżnicowanych instrumentów 
w ramach polityki gospodarczej. Rząd i samorząd mają do dyspozycji wiele 
narzędzi wymuszających odpowiednie zachowania podmiotów, zmierzające do 
zazielenienia gospodarki, m.in. regulacje prawne, podatki czy dotacje. Mogą one 
wspierać działania na rzecz zwiększenia efektywności, np. wykorzystania kom-
ponentów środowiska przyrodniczego oraz dostarczać bodźców do rozwoju 
proekologicznych wzorców produkcji i konsumpcji. Monitorowanie skutków 
zastosowania tych instrumentów powinno znaleźć się w centrum zainteresowa-
nia decydentów. Jednocześnie narzędzia te kreują różnorodne następstwa dla 
rozwoju rodzajów działalności generujących miejsca pracy i stymulujących 
wzrost gospodarczy11. 

 WSKAŹNIKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I JEJ NASTĘPSTWA 

  Polityka i działania, które mają na celu promowanie zielonej gospodarki po-
winny opierać się na zrozumieniu czynników warunkujących zielony wzrost 
i uwzględniać współzależności zachodzące między elementami składowymi ta-
kiej gospodarki. Aby było to możliwe władza powinna być wyposażona 
w informacje gospodarcze, środowiskowe i społeczne powiązane z problematyką 
zielonego wzrostu, co pozwoli na podejmowanie decyzji i monitorowanie efek-
tów tych decyzji. Konieczne jest zatem wyodrębnienie m.in. zestawu wskaźni-
ków z zakresu polityki gospodarczej i jej następstw, które przedstawiono 
w tabl. 1. 
                      

9 GUS (2016), por. OECD (2014), s. 54. 
10 GUS (2016), por. OECD (2014), s. 102. 
11 GUS (2016), por. OECD (2014), s. 112. 
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TABL. 1. WSKAŹNIKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I JEJ NASTĘPSTWA 

Zagadnienia Nazwy wskaźników/miar 

Rolnictwo Gospodarstwa ekologiczne 
 udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych 

w ogólnej powierzchni użytków rolnych 
 liczba ekologicznych gospodarstw rolnych 
 odsetek płatności dla rolnictwa ekologicznego w ramach programu

rolno-środowiskowegoa 

Ochrona środowiska Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska 
 sektora publicznego w relacji do PKB 
 sektora publicznego na mieszkańca 

Podatki Podatki związane ze środowiskiem 
 w relacji do całkowitych wpływów z podatków i składek 
 w relacji do PKB 

Technologie i innowacje Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) 
 intensywność prac B+R 
 nakłady na działalność B+R na mieszkańca 

Wynalazki i patenty 
 odsetek wynalazków z zakresu technologii ochrony środowiska

zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) 
 odsetek patentów z zakresu technologii ochrony środowiska udzie-

lonych przez EPO 
 odsetek wynalazków z zakresu technologii ochrony środowiska

zgłoszonych do Urzędu Patentowego RPa 
 odsetek patentów z zakresu technologii ochrony środowiska udzie-

lonych przez Urząd Patentowy RPa 

Ekoinnowacje 
 indeks ekoinnowacyjności 

Zielone technologie 
 uczestnicy Akceleratora Zielonych Technologii (GreenEvo)a 

Zarządzanie System Ekozarządzania i Audytu EMASb 
 organizacje zarejestrowane w EMAS 
 obiekty organizacji zarejestrowanych w EMAS 

Zamówienia publiczne Zielone zamówienia publiczne 
 odsetek zielonych zamówień publicznycha 

a  Dane dostępne wyłącznie na poziomie krajowym. b Eco-Management and Audit Scheme. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne w ramach pracy metodologicznej realizowanej w Urzędzie Statystycznym w Białym-
stoku. 

  Znaczna część wskaźników zamieszczonych w tabl. 1 może być zaprezento-
wana nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów UE, co pozwala na doko-
nanie porównań międzynarodowych. 
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POLSKA NA TLE KRAJÓW UE 
 
Gospodarstwa ekologiczne 

  Rolnictwo ekologiczne to przyjazna środowisku, zrównoważona produkcja 
rolnicza. Dzięki kontrolowanym metodom produkcji oraz uprawie bez nawo-
zów syntetycznych i chemicznych środków ochrony roślin, wpływa ono pozy-
tywnie na środowisko naturalne. Wspomaga to zachowanie bioróżnorodności 
i ochronę zasobów naturalnych. Jest również odpowiedzią na popyt ze strony 
rynku konsumentów zainteresowanych żywnością wysokiej jakości, wytwa-
rzaną ekologicznymi metodami produkcji w systemie gospodarstwa ekolo-
gicznego12. 
 W 2014 r. liczba gospodarstw ekologicznych w UE wynosiła 257,5 tys., naj-
więcej notowano we Włoszech (48662), Hiszpanii (30602), Francji (26466) oraz 
w Polsce (24829), najmniej — na Malcie (10), w Luksemburgu (79) i na Słowa-
cji (403) wykr. 2. 
 
 

 

 
 
 Najwyższy odsetek ekologicznych użytków rolnych w ogólnej powierzchni 
użytków rolnych był w Austrii (19,4%), Estonii (16,5%) oraz Szwecji (16,4%). 

                      
12 GUS (2016). 

Wykr. 2. GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE I UDZIAŁ EKOLOGICZNYCH UŻYTKÓW
ROLNYCH W POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH OGÓŁEM W 2014 R.

Ź r ó d ł o:  opracowanie  własne  na  podstawie  danych  Research  Institute  of  Organic Agriculture  (FiBL). Pobrano z:
http://www.fibl.org/en/homepage.html (dostęp 16.05.2016 r.).
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W 2014 r. udział ten w naszym kraju wynosił 4,3%, co uplasowało Polskę na 16 
miejscu spośród krajów UE. 
 
Wydatki na ochronę środowiska 
 
 Intensyfikacja wykorzystania zasobów naturalnych przez człowieka, związana 
z postępującą urbanizacją, rosnącą konsumpcją, produkcją przemysłową i rolną, 
rozwojem transportu, prowadzi do ich wyczerpywania i pogarszania się stanu 
środowiska. Korzystanie ze środowiska naturalnego i jego zasobów wymusza 
więc ponoszenie nakładów, których zasadniczym celem jest ograniczanie nega-
tywnego wpływu działalności człowieka na środowisko13. Z punktu widzenia 
monitorowania zielonej gospodarki istotne są wydatki inwestycyjne, które służą 
tworzeniu materialnych podstaw do ochrony środowiska14. 
 Według szacunków Eurostatu w 2013 r. udział wydatków inwestycyjnych 
sektora publicznego służących ochronie środowiska w relacji do PKB w UE 
wyniósł 0,13% (tabl. 2). Spośród krajów członkowskich, dla których dostępne są 
dane, najwyższy wskaźnik notowano w Bułgarii (0,49%), Chorwacji (0,32%) 
oraz Polsce (0,26%). 

 TABL. 2. WYDATKI INWESTYCYJNE SEKTORA PUBLICZNEGO  
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W RELACJI DO PKB I NA MIESZKAŃCA W 2013 R. 

K r a j e W relacji do PKB w % Na  mieszkańca w euro 

 
UE-28  ................................................................... 0,13 32,41

w tym: 
Bułgaria  ................................................................ 0,49 26,60
Chorwacja  ............................................................ 0,32 31,90
Polska  .................................................................. 0,26 26,12
Czechy  .................................................................. 0,24 33,81
Luksemburg  ......................................................... 0,19 157,85
Cypr  ...................................................................... 0,14 26,64
Litwa  .................................................................... 0,12 14,50
Rumunia  ............................................................... 0,10 6,98
Portugalia  ............................................................. 0,07 10,79
Słowacja  ............................................................... 0,06 7,59
Dania  .................................................................... 0,05 21,61
Szwecja  ................................................................ 0,03 11,83

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (do-
stęp 23.05.2016 r.). 

  W przeliczeniu na mieszkańca najwięcej wydatków na środki trwałe w sekto-
rze publicznym notowano w Luksemburgu (157,85 euro), Czechach (33,81 euro) 
oraz Chorwacji (31,90 euro). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 26,12 euro, co jest 
wartością niższą od średniej unijnej. 
                      

13 GUS (2016), por. Bujanowicz-Haraś (2009), s. 356. 
14 GUS (2016). 
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Podatki związane ze środowiskiem 
 
 Podatki środowiskowe stanowią podstawowy instrument ekonomiczny poli-
tyki ochrony środowiska. Poza zapewnieniem dochodów podatkowych mają 
stymulować podmioty gospodarcze i społeczeństwo do podejmowania działań 
służących ograniczeniu nadmiernej presji na środowisko. Zgodnie z metodolo-
gią Eurostatu podatki środowiskowe obejmują cztery grupy, są to podatki: 
energetyczne, transportowe, od zanieczyszczeń środowiska i od zasobów natu-
ralnych15. 
 W 2014 r. wpływy z podatków środowiskowych w krajach UE wyniosły łącz-
nie 343,6 mld euro i stanowiły 6,4% całkowitych dochodów z podatków i skła-
dek (wykr. 3). Największe znaczenie fiskalne miało opodatkowanie energii, 
z którego pochodziło 76,5% wpływów z podatków związanych ze środowiskiem 
oraz opodatkowanie transportu, przynoszące 19,9% wpływów. 
 Najwyższy udział podatków środowiskowych w podatkach i składkach ogó-
łem notowano w Słowenii (10,6%), Chorwacji (10,5%) oraz Grecji (10,2%), 
najniższy zaś we Francji (4,5%), Belgii (4,5%) oraz Szwecji (5,2%). W Polsce 
omawiany wskaźnik wyniósł 7,8%. 
 

 

 
 Udział podatków środowiskowych w relacji do PKB w 2014 r. wyniósł śred-
nio w krajach członkowskich 2,5%, czyli podobnie jak w Polsce. Najwyższą 
                      

15 GUS (2016). 

Ź r ó d ł o:  opracowanie  własne  na  podstawie  danych  Eurostatu.  Pobrano  z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
(dostęp 23.05.2016 r.).

w relacji do całkowitych wpływów z podatków i składek w relacji do PKB

Wykr. 3. PODATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM W 2014 R.
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wartość osiągnął w Danii (4,1%), Słowenii (3,9%) oraz Chorwacji (3,9%), naj-
niższą natomiast na Litwie (1,7%), Słowacji (1,8%) oraz w Hiszpanii (1,9%). 
 
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) 
 
 Działalność B+R jest istotna z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, jak 
również zazieleniania gospodarki. Oprócz zwiększania innowacyjności i konku-
rencyjności gospodarki, może ona wspierać m.in. działania mające na celu po-
prawę efektywności wykorzystania zasobów w gospodarce czy ograniczenie 
negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko16. 
 W 2014 r. intensywność prac naukowych w krajach członkowskich UE mierzo-
na udziałem nakładów na działalność B+R w relacji do PKB kształtowała się 
w przedziale od 0,38% do 3,17% (wykr. 4). W Polsce wartość tego wskaźnika 
była stosunkowo niska (przy średniej unijnej 2,03%) i wyniosła 0,94%, co w ran-
kingu dało 20 miejsce wśród 28 krajów UE. 
 
 

 

 

  Analizując nakłady na działalność B+R w przeliczeniu na mieszkańca (według 
parytetu siły nabywczej) można zauważyć, że w 2014 r. były one najwyższe 
                      

16 GUS (2016). 

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 3.

w relacji do PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (PPS)

Wykr. 4. NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W 2014 R.

a Według parytetu siły nabywczej w cenach stałych z 2005 r.
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Wykr. 5. WYNALAZKI Z ZAKRESU TECHNOLOGII OCHRONY ŚRODOWISKAa

ZGŁOSZONE DO EPO W 2012 R.

a Obliczane metodą naliczania cząstkowego w celu uniknięcia mnożenia informacji o danym wynalazku. Zgłoszenie dzielone
jest równo pomiędzy autorów i odpowiednio przyporządkowane do poszczególnych krajów.

Ź r ó d ł o:  opracowanie  własne  na  podstawie  danych   EPO/OECD  Statistics.   Pobrano   z: http://stats.oecd.org/  (dostęp
25.05.2016 r.).
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w Szwecji (974,8). W Polsce natomiast na mieszkańca przypadało zaledwie 153,3 
(UE — 480,3), a niższe wydatki na ten cel notowano: w Grecji (144,6), Chorwacji 
(105,7), na Łotwie (103,9), Cyprze (95,2), w Bułgarii (87,7) i Rumunii (41,0). 

 Wynalazki i patenty (Europejski Urząd Patentowy) 

  Wynalazki służące technologii ochrony środowiska (według WIPO IPC-Tech-
nology Concordance Table)17 obejmują m.in. ograniczenia zanieczyszczeń powie-
trza, wody, gospodarowanie odpadami, rekultywację gleb, monitoring środowiska, 
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych, zużycie paliwa i zanieczyszczenia w transporcie, oszczędność energii 
i ciepła w budynkach. W zielonej gospodarce stanowią one ważny czynnik zielo-
nego wzrostu. Umożliwiają bowiem racjonalne wykorzystanie zasobów natural-
nych, ograniczają negatywny wpływ produkcji i usług na środowisko. Mogą rów-
nież prowadzić do tworzenia nowych produktów, miejsc pracy, ulepszania techno-
logii, a w efekcie do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Patenty tworzą nato-
miast podstawę sprawnego zarządzania wiedzą w sferze techniki i technologii oraz 
wspierają potencjał rozwojowy innowacyjnej gospodarki18. 

 

 

 

                      
17 Fraunhofer ISI (2008). 
18 GUS (2016). 
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 W 2012 r według danych EPO do liderów pod względem liczby zgłoszonych 
wynalazków z zakresu technologii ochrony środowiska (wykr. 5) należały 
Niemcy (2127), Francja (838) oraz Wielka Brytania (556). Polscy rezydenci 
zgłosili 65 takich wynalazków i był to najlepszy wynik osiągnięty przez Polskę 
po 2000 r. 
  Udział wynalazków służących technologii ochrony środowiska w ogólnej 
liczbie wynalazków zgłoszonych przez liderów w 2012 r. wynosił 10,1% 
w Wielkiej Brytanii, 9,6% w Niemczech oraz 9,4% we Francji. W przypadku 
polskich rezydentów odsetek ten wyniósł 13,5% wobec średniej UE wynoszącej 
11,5%. 
 W 2011 r. wśród krajów UE największą liczbę patentów na rzecz technologii 
ochrony środowiska (wykr. 6) otrzymały Niemcy (548), Francja (242) oraz 
Włochy (110). Polskim rezydentom przyznano 8 patentów, co uplasowało Pol-
skę na 12 miejscu w UE. 

  

 
 
 
Ekoinnowacje 
 
 Ekoinnowacje przyczyniają się do poprawy efektywności wykorzystania zaso-
bów w gospodarce oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowie-
ka na środowisko. Oprócz wymiaru ekologicznego istotny jest również aspekt 

Wykr. 6. PATENTY Z ZAKRESU TECHNOLOGII OCHRONY ŚRODOWISKAa

UDZIELONE PRZEZ EPO W 2011 R.

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 5.

a Jak przy wykr. 5.
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ekonomiczny. Ich wprowadzenie przyczynia się do zmniejszenia kosztów działal-
ności, wykorzystania nowych możliwości rozwoju, kreowania pozytywnego wize-
runku danego podmiotu, a w efekcie do wzrostu jego konkurencyjności19. 
 W celu umożliwienia dokonywania porównań, UE powołała Eco-Innovation 
Observatory (Obserwatorium Ekoinnowacji), odpowiedzialne za zbieranie da-
nych z tego zakresu. Na podstawie 16 wskaźników pogrupowanych w 5 tema-
tach stworzono indeks (ranking) ekoinnowacyjności tzw. Eco-Innovation Score-
board, który kompleksowo porównuje wyniki osiągane w tym zakresie przez 
poszczególne kraje członkowskie UE ze średnią unijną. 
 W krajach UE (wykr. 7) liderami ekoinnowacyjności w 2013 r. były kraje 
skandynawskie — Finlandia i Szwecja, ze wskaźnikiem 138. Wysoką pozycję 
zajęły również Niemcy (132), Dania (129) i Wielka Brytania (122). 

 

 
 
 
 Polska była jednym z krajów o najniższym indeksie ekoinnowacyjności spo-
śród państw UE. W 2013 r. zajęła przedostatnią pozycję przed Bułgarią. 

 
System ekozarządzania i audytu EMAS 

  EMAS jest ważnym instrumentem ochrony środowiska, mającym na celu 
stałą poprawę działalności środowiskowej organizacji w zgodzie z unijnymi 
                      

19 GUS (2016). 

Wykr. 7. INDEKS EKOINNOWACYJNOŚCI W 2013 R.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Eco-Innovation Observatory. Pobrano z: http://www.eco-innovation.eu/
(dostęp 18.05.2016 r.).
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i krajowymi przepisami prawnymi ochrony środowiska. Zakłada on aktywne 
angażowanie pracowników w proces poprawy relacji danej organizacji ze śro-
dowiskiem, a także informowanie opinii publicznej o efektach prac organizacji 
zobowiązanych do sporządzania dorocznych deklaracji środowiskowych. Do 
EMAS mogą przystąpić podmioty ze wszystkich sektorów gospodarki, tj. przed-
siębiorstwa i zakłady prowadzące działalność produkcyjną i usługową, organy 
administracji publicznej i samorządowej oraz instytucje pożytku publicznego. 
Dzięki wdrożeniu wymagań tego systemu organizacje optymalizują zużycie 
zasobów i energii oraz potwierdzają przestrzeganie przepisów prawnych w za-
kresie ochrony środowiska, minimalizując ryzyko kar za ich nieprzestrzeganie. 
Tworzą również w ten sposób własny tzw. zielony wizerunek potwierdzony 
certyfikatem, przyznawanym w Polsce przez Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska20. 
 W 2014 r. w EMAS zarejestrowanych było 4049 organizacji z UE (tabl. 3). 
Największą ich liczbę notowano w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. W Polsce 
pierwszą krajową organizację zarejestrowano w EMAS w 2005 r. W 2014 r. 
certyfikatem EMAS było u nas objętych 45 organizacji i 123 obiekty. 

 TABL. 3. LICZBA ORGANIZACJI I ICH OBIEKTÓW ZAREJESTROWANYCH 
W SYSTEMIE EMAS W 2014 R. 

K r a j e Organizacje Obiekty 

 
UE-28  ................................................................... 4049 6826

Niemcy  ................................................................. 1229 1882

Hiszpania  .............................................................. 1072 1289

Włochy  ................................................................. 1017 1605

Austria  .................................................................. 249 779

Portugalia  ............................................................. 58 118

Dania  .................................................................... 54 394

Cypr  ...................................................................... 51 51

Wielka Brytania  ................................................... 48 62

Polska  .................................................................. 45 123

Belgia  ................................................................... 42 154

Grecja  ................................................................... 39 786

Czechy  .................................................................. 25 58

Węgry  ................................................................... 23 26

Francja  .................................................................. 19 20

Szwecja  ................................................................ 19 76

Litwa  .................................................................... 9 21

                      
20 GUS (2016), por. GDOŚ (2013), s. 4. 
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TABL. 3. LICZBA ORGANIZACJI I ICH OBIEKTÓW ZAREJESTROWANYCH 
W SYSTEMIE EMAS W 2014 R. (dok.) 

K r a j e Organizacje Obiekty 

Estonia  .................................................................. 6 45

Holandia  ............................................................... 5 5

Rumunia  ............................................................... 5 7

Finlandia  ............................................................... 4 23

Irlandia  ................................................................. 4 4

Bułgaria  ................................................................ 3 3

Słowacja  ............................................................... 2 2

Luksemburg  ......................................................... 1 2

Malta  .................................................................... 1 1

Słowenia  ............................................................... 1 1

Łotwa  .................................................................... 0 0

Chorwacja  ............................................................ . . 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (do-
stęp 23.05.2016 r.). 

 
 Zaprezentowane wskaźniki pokazały, że Polska charakteryzowała się niskimi 
wartościami zaprezentowanych miar, zwłaszcza w przypadku nakładów na B+R 
oraz ekoinnowacyjność. 

 WSKAŹNIKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I JEJ NASTĘPSTWA — POLSKA21 

  Do monitorowania opisywanego zakresu zielonej gospodarki w Polsce mogą 
być wykorzystane miary niedostępne w innych krajach UE. Pozwalają one na 
pełniejszą ocenę stosowanych w Polsce instrumentów w ramach polityki sprzy-
jającej zwiększaniu zazielenienia gospodarki. Należą do nich wskaźniki doty-
czące wynalazków z zakresu technologii ochrony środowiska zgłoszonych do 
Urzędu Patentowego RP, patentów udzielonych w tym zakresie, jak również 
zielonych technologii oraz zielonych zamówień publicznych. 

 Wynalazki i patenty (Urząd Patentowy RP) 

  W 2014 r. całkowita liczba zgłoszeń patentowych na rzecz technologii ochro-
ny środowiska do Urzędu Patentowego RP wyniosła 178, co stanowiło 4,3% 
ogółu zgłoszonych wynalazków (wykr. 8). Oznacza to spadek liczby takich wy-
nalazków w stosunku do 2000 r. o 21,9%, przy czym wzrósł odsetek zgłoszeń 
patentowych z zakresu technologii ochrony środowiska w ogólnej liczbie zgło-
szeń patentowych o 1,2 p.proc. W latach 2000—2014 największą liczbę wyna-
lazków w tym zakresie notowano w 2012 r. — 263 (5,6% ogółu zgłoszeń paten-
towych). Większość tych wynalazków zgłosiły podmioty krajowe — 253. 
                      

21 Niektóre dane zaczerpnięto z opracowania GUS (2016). 
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Patentowego RP.

odsetek zgłoszonych wynalazkówliczba zgłoszonych wynalazków

Wykr. 8. WYNALAZKI Z ZAKRESU TECHNOLOGII OCHRONY ŚRODOWISKA
ZGŁOSZONE DO URZĘDU PATENTOWEGO RP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6,0

%

4,0

2,0

5,0

3,0

1,0

0,0

w liczbach bezwzględnych

300

200

100

250

150

50

0

Wykr. 9. PATENTY Z ZAKRESU TECHNOLOGII OCHRONY ŚRODOWISKA
UDZIELONE PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 8.
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 W 2014 r. Urząd Patentowy RP udzielił 114 patentów służących technologii 
ochrony środowiska, w tym 105 podmiotom krajowym (wykr. 9). Oznacza to 
wzrost liczby przyznanych patentów o 21,3% w odniesieniu do 2000 r. Najwię-
cej patentów w tym zakresie udzielono w 2007 r. — 140. 
 W 2014 r. udział patentów z zakresu technologii ochrony środowiska w ogól-
nej liczbie patentów wyniósł 4,0% i wzrósł o 0,2 p.proc. w relacji do 2000 r. 
Największy ich odsetek notowano w 2010 r. (4,1%). 

 Zielone technologie 

 

  

  
 
 Akcelerator Zielonych Technologii (GreenEvo) to program innowacyjny Mi-
nisterstwa Środowiska, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju technologii 
ochrony środowiska oferowanych przez polskich przedsiębiorców oraz transfer 
zielonych technologii w kraju i za granicą. Podstawowym jego celem jest two-
rzenie warunków dla poprawy stanu środowiska poprzez wspieranie aktywności 
uczestników projektu i upowszechnianie technologii środowiskowych. Podmioty 
uczestniczące w Akceleratorze otrzymują różnorodne formy wsparcia, m.in. 
szkolenia ze sprzedaży międzynarodowej oraz promowania i prezentowania 
technologii, a także pomoc organizacyjną przy międzynarodowych imprezach 

Wykr. 10. LICZBA UCZESTNIKÓW I LAUREATÓW GREENEVO

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska.
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targowych czy zagranicznych misjach handlowych. Przedsiębiorstwa mogą 
ubiegać się o dofinansowanie kosztów tej działalności przez Ministerstwo Ener-
gii i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator pomaga również 
w ustaleniu odbiorców mających największy potencjał absorpcji poszczególnych 
technologii środowiskowych. 
 Istotą programu jest szerzenie myśli technicznej w trosce o tworzenie klimatu 
zrównoważonego rozwoju i budowanie zielonej gospodarki.  
 W 2015 r. w programie GreenEvo wzięło udział 18 firm z branży zielonej 
technologii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, oszczędności energii, 
ochrony powietrza, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii oraz 
ochrony bioróżnorodności (wykr. 10). 
 Od początku funkcjonowania programu (od 2010 r.) wyłoniono 74 laureatów 
GreenEvo — twórców innowacyjnych, unikalnych polskich technologii środo-
wiskowych. 

 
Zielone zamówienia publiczne 

 
 Zielone zamówienia publiczne to te, w których podmioty publiczne włączają 
kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówień pu-
blicznych i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produk-
tów/usług na środowisko. Są one ważnym sposobem zachęcania przedsiębiorstw 
do produkcji nowych, bardziej ekologicznych produktów oraz świadczenia usług 
przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych. Powinny one prowadzić do 
nabywania produktów bądź usług przyjaznych środowisku, czyli takich, które 
wywierają mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne niż produk-
ty/usługi konwencjonalne spełniające te same funkcje22. 
 Liczba zielonych zamówień publicznych ustalana jest przez Urząd Zamó-
wień Publicznych na podstawie analizy treści ogłoszeń o zamówieniach pu-
blicznych opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Suple-
mencie do Dziennika Urzędowego UE. Na tej podstawie określa się odsetek 
ogłoszeń mających „zielony” przedmiot zamówienia lub zawierających kryte-
ria o charakterze środowiskowym w stosunku do wszystkich badanych ogło-
szeń. 
 W 2014 r. odsetek zielonych zamówień publicznych w Polsce wyniósł 9,0%, co 
oznacza wzrost o 5,0 p.proc. w relacji do zanotowanego po raz pierwszy w 2006 r. 
(wykr. 11). 
 Zamówienia publiczne kształtują trendy produkcyjne i konsumpcyjne. 
Uwzględnianie w większym stopniu kryteriów środowiskowych w zamówie-
niach publicznych powinno wspierać realizację polityki proekologicznej pań-
stwa, w celu uzyskania bezpośrednich korzyści środowiskowych. 

                      
22 KE (2008). 
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Podsumowanie 
 
 Monitorowanie zielonej gospodarki wydaje się celowe z wielu względów. Po 
pierwsze pozwala na dokonywanie oceny skuteczności polityki państwa w tym 
zakresie, a po drugie umożliwia przeprowadzanie porównań międzynarodowych. 
Szczególnie istotne jest jednak uzyskiwanie informacji, stanowiących podstawę 
do podejmowania decyzji przez podmioty publiczne i prywatne, odnoszących się 
do realizacji działań sprzyjających zielonemu wzrostowi. 
 Po przeprowadzeniu analizy można stwierdzić, że na tle krajów UE Polska 
wypadła jednak niekorzystnie w zakresie nakładów na działalność B+R na rzecz 
środowiska. Ma na to wpływ liczba zgłaszanych wynalazków oraz otrzymywa-
nych patentów, jak też ekoinnowacyjność. 
 Sytuacja naszego kraju kształtuje się natomiast korzystnie biorąc pod uwagę 
wydatki na środki trwałe sektora publicznego służące ochronie środowiska czy 
też gospodarstwa ekologiczne, a zwłaszcza ich liczbę. 
 Przedstawiony zestaw miar nie wyczerpuje tematu i będzie podlegał ewalua-
cji. Pojawiające się nowe zjawiska, a także poprawa dostępności danych deter-
minują dokonywanie zmian wskaźników stosowanych do oceny wdrażanej poli-
tyki i jej następstw. 
 
dr Dorota Wyszkowska — Urząd Statystyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wy-
dział Ekonomii i Zarządzania 
mgr Anna Rogalewska — Urząd Statystyczny w Białymstoku 

Wykr. 11. ODSETEK ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Zamówień Publicznych. Pobrano z: http://strateg.stat.gov.pl/
(dostęp 20.05.2016 r.).
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 Summary. Economic crises affecting different parts of the world have forced 
world leaders to seek new paths of development, taking into account the needs of 
environmental protection and prevention of adverse effects of human activities. 
One of these roads may be”green growth” leading to the achievement of ”green 
economy”. Monitoring the state of green economy in Poland is possible due to 



74 Wiadomości Statystyczne nr 10 (665), 2016 
 
certain indicators, among which is defined the group of measures relating to 
economic opportunities and policy responses. 
 The aim of this article is to present the mentioned above group of indicators. 
The article is divided into two parts. The first one shows the theoretical issues 
relating to the green economy and indicators to measure it, with particular em-
phasis on the selected group. While the second is devoted to presenting the 
Polish situation in the background of other European Union countries in terms 
of the indicators of the economic opportunities and policy responses. 
 Keywords: green economy, green economy elements, monitoring indicators, 
indicators of economic opportunities and policy responses. 
 
 
 
 Резюме. Экономический кризис, затронувший различные регионы мира 
заставляет отдельные государства искать новые направления эконо-
мического развития, учитывающие охрану окружающей среды и предо-
твращение неблагоприятных последствий деятельности человека. 
Правильным направлением такого развития может оказаться «зеленый» 
экономический рост позволяющий получить так называемую зеленую 
экономику, которая соединяет экономические потребности, потребности 
охраны естественной среды и климата. Мониторинг степени так называ- 
емого озеленения экономики делают возможным показатели касающиеся 
экономической политики. Среди них можно перечислить инвестиционные 
расходы на охрану окружающей среды, налоги связанные с окружающей 
средой, размер экологического сельского хозяйства, инвестиционная 
деятельность в области соответствующих технологий и управления.  
 Целью разработки является представление таких мер. В статье 
описываются теоретические вопросы и показатели использующиеся в из-
мерении зеленой экономики, а затем была представлена характеристика 
ситуации Польши на фоне остальных стран ЕС на протяжении первых 
лет XXI века. 
 Ключевые слова: зеленая экономика, элементы зеленой экономики, 
показатели могиторинга, показатель экономической политики и ее послед-
ствий. 
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Działalność Rady Statystyki w I półroczu 2016 r. 

 W pierwszej połowie 2016 r. odbyło się 6 posiedzeń plenarnych. Prace Rady 
Statystyki koncentrowały się głównie na kwestiach związanych z przygotowy-
waniem Programu badań statystycznych statystyki publicznej (pbssp) na rok 
2017. Rozpatrywano zgłaszane przez opiniodawców propozycje, uwagi i wnio-
ski oraz stanowiska jednostek autorskich co do możliwości ich uwzględnienia 
w projekcie, jak również wyceny kosztów badań statystycznych ujętych w pro-
gramie.  

Członkowie Rady uczestniczyli w lutym br. w posiedzeniach Komisji Pro-
gramowej poświęconych omawianiu zgłoszonych uwag i propozycji. 

W maju br. przedstawiciele Rady Statystyki brali udział w posiedzeniu mię-
dzyresortowej konferencji uzgodnieniowej, na której rozpatrywano uwagi i pro-
pozycje zmian i uzupełnień w programie, zgłoszonych w czasie opiniowania 
jego projektu wstępnego przez poszczególne resorty w ramach tzw. uzgodnień 
międzydziałowych.  

Posiedzenia majowe i czerwcowe finalizowały prace dotyczące przygotowa-
nia projektu pbssp na rok 2017.  

Posiedzenie Rady Statystyki w maju br. było poświęcone wynikom międzyre-
sortowej konferencji uzgodnieniowej, której celem było uzgodnienie ostatecznej 
wersji projektu pbssp. Omówiono kwestie, które wymagały jeszcze uzgodnień 
przed ostatecznym przygotowaniem projektu programu przed jego przedłoże-
niem Radzie Ministrów pod koniec czerwca. Rada Statystyki pozytywnie oceni-
ła całość prac związanych z przygotowaniem projektu pbssp 2017.  

Rada zaopiniowała koszty badań statystycznych ujętych w projekcie pbssp 
2017 oraz towarzyszącą im Informację o planowanych kosztach badań staty-
stycznych ujętych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2017 przedstawiającą koszty bezpośrednie badań statystycznych planowanych 
w 2017 r., zarówno przez służby statystyki publicznej jak i inne podmioty. In-
formacja o planowanych… ujmowała również porównanie kosztów badań pla-
nowanych na rok 2017 z kosztami roku 2016 oraz ich zmiany. Rada Statystyki 
pozytywnie oceniła przygotowaną przez GUS informację dotyczącą kosztów 
badań ujętych w projekcie pbssp 2017.  
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Na czerwcowym posiedzeniu Rady Statystyki, które kończyło prace związane 
z przygotowaniem projektu pbssp 2017, członkowie Rady podjęli 2 uchwały — 
nr 3/2016 Rady Statystyki z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie projektu pro-
gramu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 oraz nr 4/2016 
Rady Statystyki z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o planowanych kosz-
tach badań statystycznych ujętych w projekcie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2017. Dokumenty te wraz z projektem rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie pbssp na rok 2017, jego uzasadnieniem, oceną 
skutków regulacji, projektem programu, raportem z konsultacji oraz opinią MSZ 
o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej (UE) przekazano 21 czerwca 
2016 r. do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.  

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań na rok 
2017 był rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów 30 czerwca br. 
Projekt dokumentu przedstawił przewodniczący Rady Statystyki — prof. dr 
Franciszek Kubiczek. GUS był reprezentowany przez wiceprezes dr Grażynę 
Marciniak. 

W pierwszym półroczu 2016 r. Rada Statystyki zajmowała się także projek-
tem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016. W kwietniu 
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu ba-
dań statystycznych statystyki publicznej był rozpatrywany na posiedzeniu Stałe-
go Komitetu Rady Ministrów, w którym uczestniczyli prof. dr F. Kubiczek 
i dr Halina Dmochowska, pełniąca wówczas obowiązki prezesa GUS.  

W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczyli prezes GUS, prof. dr hab. 
Janusz Witkowski oraz jego zastępcy: dr Halina Dmochowska, dr Grażyna Mar-
ciniak i Konrad Cuch. W posiedzeniu czerwcowym wziął już udział dr Dominik 
Rozkrut, nowy prezes GUS. 

W omawianym półroczu skład Rady Statystyki uległ zmianom. Premier Beata 
Szydło, z powodu śmierci prof. Zbigniewa Strzeleckiego, powołała Piotra Ma-
cieja Kamińskiego, reprezentującego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także na skutek wyboru prof. Eugeniusza Gatnara do Rady Polityki Pieniężnej 
— Józefa Sobotę, dyrektora Departamentu Statystyki NBP. 

W I półroczu 2016 r. członkowie Rady Statystyki przygotowywali koreferaty 
do zagadnień istotnych dla statystyki publicznej. Dyskutowano nad kierunkiem 
rozwoju statystyki. 

Członkowie Rady rozpatrzyli: wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej dotyczący wydzielenia w programie badań statystycznych działu 
„RODZINA”, preliminarz wydatków Rady na rok 2016, dokonania i kierunki 
rozwoju Centralnej Biblioteki Statystycznej, funkcjonowanie systemu STRA-
TEG, cele i wskaźniki zrównoważonego rozwoju zawarte w Agendzie post 2015 
ONZ, organizację i działalność urzędów statystycznych na przykładzie Urzędu 
Statystycznego w Warszawie, a zwłaszcza działającego w jego strukturze 
Ośrodka Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych, jak również tematykę 
przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 1990—2014. 

W styczniu br. członkowie Rady Statystyki zapoznali się z wynikami badań 
statystycznych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Temat przed- 
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stawili: Piotr Łysoń — dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Wa- 
runków Życia, Karolina Goś-Wójcicka — naczelnik wydziału w Departamencie 
Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Tomasz Sekuła — kierownik 
Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej w Urzędzie Statystycznym w Krako-
wie. 

Zarysowano plan realizacji średniookresowej koncepcji badań sektora non 
profit związanych z wdrożeniem sprawozdań serii SOF. Przedstawiono zakres 
przedmiotowy tej sprawozdawczości oraz genezę badań związków zawodowych 
i organizacji pracodawców, jak również metodę realizacji badań SOF-2 Związki 
zawodowe i SOF-4 Organizacje pracodawców. Organizacje samorządu gospo-
darczego i zawodowego i zastosowania w nich nowego podejścia. Przedstawio-
no wyniki badań związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz infor-
mację o planowanych działaniach związanych z wykorzystaniem wyników. 
Wskazano na planowaną publikację Sektor non profit w 2014 r., opracowanie 
pełnego zakresu danych dla sektora instytucji niekomercyjnych, działających na 
rzecz gospodarstw domowych (zgodnie z zasadami ESA) oraz przygotowania 
rachunku satelitarnego sektora non profit (zgodnie z metodologią ONZ). Jedno-
cześnie zarysowano przyszłość tych badań i planowane zmiany. W dyskusji 
zwracano uwagę na ich istotność dla charakterystyki sektora non profit i dla 
rachunku satelitarnego tego sektora oraz omówiono kontrowersje związane z ich 
realizacją. Określono kierunki wprowadzenia potrzebnych zmian i uzupełnień. 
Rada pozytywnie oceniła badania związków zawodowych i organizacji praco-
dawców.  

Na tym samym posiedzeniu rozpatrzono także wniosek Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący wyodrębnienia w programie badań 
statystycznych statystyki publicznej działu „Rodzina”. Przedstawiono powody, 
dla których ministerstwo wystąpiło z wnioskiem oraz szczegółowo zarysowało 
potrzeby informacyjne resortu w zakresie tematyki rodzinnej. W wyniku dysku-
sji uzgodniono wydzielenie w projekcie programu badań na rok 2017 bloku te-
matycznego „Rodzina”. Jednak uznano, że dojście do oczekiwanej przez mini-
sterstwo zawartości bloku będzie wymagało ok. 3 lat ze względu na specyfikę 
prowadzonych badań. W sprawie udostępnienia danych o rodzinach w sposób 
zwarty przyjęto publikowanie wszelkich danych dotyczących problematyki ro-
dzinnej na stronie internetowej GUS.  

Ponadto na styczniowym posiedzeniu Rady Statystyki przyjęto preliminarz 
wydatków Rady na rok 2016. 

Posiedzenie lutowe koncentrowało się na dokonaniach Centralnej Biblioteki 
Statystycznej (CBS) i kierunkach jej rozwoju. Temat omówiła dyr. Bożena Ła-
zowska, która skupiła się na pracach wykonanych w ostatnich 2 latach. Stwier-
dziła, że była to największa modernizacja biblioteki od 1996 r. Wartość wyko-
nanych prac wyniosła ponad 2 mln zł. Zakupiono m.in. sprzęt potrzebny do bu-
dowy statystycznej biblioteki cyfrowej i przechowywania zdigitalizowanych 
zasobów bibliotecznych. Ponadto uzyskano nowy, wydajny serwer biblioteczny, 
obszerną macierz dyskową, skaner dziełowy do digitalizacji zbiorów oraz kom-
putery dla czytelników. Jednocześnie CBS zyskała nową witrynę internetową. 
Dokonano również masowej digitalizacji zbiorów. Pani Dyrektor przedstawiła 
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plany rozwoju biblioteki cyfrowej. Oceniła, że osiągnięcie tych zamierzeń wy-
maga ok. 1,5—1,6 mln zł co roku. 

Rada Statystyki pozytywnie oceniła działania na rzecz modernizacji i rozwoju 
biblioteki, a zwłaszcza digitalizacji jej zbiorów.  

W marcu na posiedzeniu plenarnym Rady Statystyki przedstawiono zagadnie-
nia związane z funkcjonowaniem systemu STRATEG. Z uwagi na tematykę po-
siedzenia zaproszono przedstawicieli kilku resortów zasilających system STRA-
TEG i korzystających z niego. Ponadto zaproszono przedstawiciela Urzędu Staty-
stycznego w Poznaniu, który prowadzi Bank Danych Makroekonomicznych. Te-
mat przedstawiła Renata Bielak — dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań 
Zbiorczych GUS. 

Referentka przypomniała cel systemu STRATEG, którym jest wsparcie mo-
nitorowania polityki rozwoju i spójności. Omówiła zmiany w zawartości sys-
temu, w tym zakres wskaźników. Przedstawiła także kwestie związane z praco-
chłonnością prowadzenia systemu i jego aktualizacją w powiązaniu z jego sta-
łym rozwojem. Pani Dyrektor opisała działania związane ze wzbogacaniem 
systemu o elementy usprawniające i ułatwiające użytkownikom korzystanie 
z niego, wskazując na przygotowanie Instrukcji użytkownika systemu oraz moż-
liwość prezentacji danych na poziomie NUTS 2 dla krajów UE. Poinformowała 
także o udostępnieniu wersji anglojęzycznej systemu oraz Niezbędnika staty-
stycznego, specjalnego podręcznika metodologicznego o wskaźnikach staty-
stycznych, będącego kompendium wiedzy dla użytkowników niebędących sta-
tystykami. Następnie zwróciła uwagę na działania związane z popularyzacją 
systemu STRATEG oraz przeprowadzone szkolenia i warsztaty. Przedstawiła 
planowane systemie działania dotyczące rozwoju interfejsu użytkownika, au-
tomatyzacji procesu aktualizacji oraz wprowadzenia funkcjonalności, identyfi-
kującej potrzeby użytkownika. Na zakończenie wypowiedzi mówiła o przewi-
dywanych zmianach w systemie związanych ze Strategią odpowiedzialnego 
rozwoju. 

W dyskusji pozytywnie oceniano przygotowanie, prowadzenie i funkcjono-
wanie systemu STRATEG. Podkreślano jego przydatność do monitorowania 
polityki rozwoju i spójności. Zwrócono uwagę na dokumenty go zasilające i ich 
jakość, a także na wpływ Strategii odpowiedzialnego rozwoju na system. Rada 
zgodziła się z pozytywną oceną systemu, wyrażaną przez dyskutantów reprezen-
tujących resorty zaproszone na posiedzenie. 

Posiedzenie Rady Statystyki w kwietniu dotyczyło celów i wskaźników 
zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie 2030 w kontekście zadań 
statystyki publicznej. Oprócz przedstawicieli GUS i Urzędu Statystycznego 
w Katowicach na posiedzenie przybyli także Kamil Wyszkowski, Dyrektor Ge-
neralny United Nations Global Compact — Inicjatywy Sekretarza Generalnego 
ONZ oraz dr Bogdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową, a także osoby reprezentujące kilka ministerstw. Temat 
przedstawiła również pani dyrektor Renata Bielak.  

Omawiając Agendę 2030 podkreśliła, że stanowi ona efekt wieloletnich prac 
prowadzonych na forum ONZ. Podsumowała, że ujmuje ona 17 celów i 169 
zadań wyznaczających kierunki zrównoważonego rozwoju dla świata po roku 
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2015. Agendę 2030 przyjęły 193 kraje członkowskie ONZ jako rezolucję Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r. Jest to fundamentalne przesłanie 
w celu zapewnienia godnego życia społeczeństwa. R. Bielak wyjaśniła, że kata-
log Agendy zaplanowano w sposób pozwalający wszystkim krajom wskazać 
cele, które będą realizować w zależności od własnych uwarunkowań i możliwo-
ści.  

Organizację monitorowania Agendy powierzono Komisji Statystycznej ONZ. 
Powołano też grupę ekspercką ds. wskaźników zrównoważonego rozwoju 
(IAEG-SDG) działającą pod patronatem Komisji Statystycznej ONZ, której 
podstawowym zadaniem jest opracowanie listy wskaźników monitorujących 
cele w wymiarze globalnym i zorganizowanie raportowania z tej działalności. 
Komisja Statystyczna ONZ przyjęła 230 wskaźników z założeniem ich modyfi-
kacji. Rola statystyki w przedsięwzięciu nazywanym Agendą 2030 polega na 
zapewnieniu informacji do monitorowania celów i priorytetów zrównoważonego 
rozwoju. GUS będzie koordynatorem w zakresie statystyki, natomiast komplek-
sową koordynację problematyki zapewni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

W wielowątkowej dyskusji zwrócono uwagę m.in. na wyzwania wynikające 
z Agendy 2030 dla statystyki publicznej. Wskazano na konieczność ukierunko-
wywania badań na wykorzystywanie różnych źródeł danych oraz na potrzebę 
zwiększenia koordynacyjnej roli GUS wobec wszystkich instytucji krajowych 
dostarczających dane statystyczne w ramach polityki europejskiej. Zwrócono 
również uwagę na konieczność poszukiwania kierunków rozwoju statystyki, 
które zaspokajałyby potrzeby szerokiego monitorowania zrównoważonego roz-
woju. 

Rada Statystyki pozytywnie oceniła przygotowania Agendy 2030. Wskazano, 
że określenie wniosków, wynikających z Agendy 2030 dla statystyki publicznej, 
kształtować będzie kierunki jej rozwoju oraz wpływać na prace Rady Statystyki.  

Posiedzenie Rady Statystyki w maju 2016 r. dotyczyło organizacji i działalno-
ści urzędów statystycznych na przykładzie Urzędu Statystycznego w Warszawie 
(w którym je zorganizowano) oraz działalności Ośrodka Statystyki Przedsię-
biorstw Niefinansowych. 

Temat omówiła Zofia Kozłowska — dyrektor US w Warszawie. Przedstawiła 
usytuowanie urzędów statystycznych w służbach statystyki publicznej oraz pod-
stawy prawne funkcjonowania statystyki publicznej. Podkreśliła, że urzędy sta-
tystyczne są częścią wojewódzkiej administracji niezespolonej. Przedstawiła 
zakres działalności przypisany do wszystkich urzędów statystycznych. Jedno-
cześnie zwróciła uwagę, że od roku 2009 każdy urząd statystyczny wykonuje 
odrębne, specjalistyczne zadania ogólnokrajowe. Przedstawiła też strukturę US 
w Warszawie i jego stan osobowy. Pani Dyrektor podkreśliła, że liczba zatrud-
nionych w Urzędzie uległa od 2010 r. zmniejszeniu. Podkreśliła istotny udział 
jego pracowników w pracach różnych zespołów doradczych w resorcie statysty-
ki publicznej, jak i poza nim. 

Działalność Ośrodka Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych przedstawił 
Krzysztof Kowalski — zastępca dyrektora US w Warszawie. Omówił szczegó-
łowo prace realizowane przez Ośrodek, w tym służące podnoszeniu jakości ba-
dań i usprawnieniu kontaktów z klientami.  
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Pracę Urzędu oceniono pozytywnie uważając, że jego kierownictwo sprawnie 
zarządza dużym zasobem ludzkim. Uznano, że wprowadzenie specjalizacji było 
podejściem słusznym i kierownictwo US w Warszawie dało sobie radę z wpro-
wadzeniem tego rozwiązania. 

Posiedzenie w czerwcu rozpoczęto powitaniem nowego prezesa GUS, 
dra Dominika Rozkruta. Uczczono również minutą ciszy pamięć zmarłego 
w czerwcu br. Tadeusza Toczyńskiego, prezesa GUS w latach 1996—2006. 

Następnie rozpatrywano problematykę przedsiębiorstw niefinansowych w Pol-
sce. Temat omówiła Katarzyna Walkowska, dyrektor Departamentu Przedsię-
biorstw GUS. Przypomniała rys historyczny badań, ich rodzaje i zakres oraz wyko-
rzystywane formularze. Ponadto przedstawiła dane charakteryzujące przedsiębior-
stwa niefinansowe i ich wyniki ekonomiczne od początku transformacji do chwili 
obecnej. Jednocześnie zwróciła uwagę na prowadzone prace metodologiczne i nad 
dziedzinowymi bazami wiedzy (Przedsiębiorstwa Niefinansowe oraz Koniunktura 
Gospodarcza), prace związane z europejskim Ramowym Rozporządzeniem Inte-
grującym Statystykę Gospodarczą (tzw. FRIBS), współpracę w zespole do spraw 
profilowania jednostek statystycznych oraz łączenia mikrodanych z demografii 
przedsiębiorstw z danymi o handlu międzynarodowym. Pani Dyrektor wskazała na 
planowane prace w zakresie integracji sprawozdań w kierunku ograniczenia liczby 
pytań i formularzy, podniesienia spójności danych i wzbogacenia możliwości anali-
tycznych. Podkreśliła, że badania przedsiębiorstw niefinansowych, dostarczające 
spójnych i porównywalnych danych, prowadzone są z uwzględnieniem kwestii 
dotyczących otoczenia prawno-ekonomicznego, zmniejszenia obciążenia respon-
dentów, zaspokajania potrzeb użytkowników i wypełniania wymogów europej-
skich. 

Zarówno w koreferacie, który przedstawił członek Rady Statystyki dr Wło-
dzimierz Biniek, jak i w dyskusji podkreślono znaczenie prowadzonych w GUS 
badań przedsiębiorstw niefinansowych, szczególnie ze względu na zmiany za-
chodzące w tej dziedzinie w okresie transformacji. Oceniając pozytywnie te 
badania oraz plany rozwojowe, zwrócono jednocześnie uwagę na trudności 
w uzyskaniu poprawnych jakościowo danych dotyczących mikroprzedsię-
biorstw. Wskazano na potrzebę poszerzania badań przedsiębiorstw niefinanso-
wych z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki w ich otoczeniu. Postu-
lowano uwzględnienie w badaniach firm rodzinnych, mikroprzedsiębiorstw typu 
spółdzielczego, szarej gospodarki oraz w szerszym stopniu innowacyjności.  

 
Oprac. Elżbieta Sudnicka, GUS 
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XVII konferencja Metody ilościowe 
w badaniach ekonomicznych 

20—21 czerwca 2016 r. na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki 
SGGW odbyła się XVII konferencja Metody ilościowe w badaniach ekonomicz-
nych, organizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki. Funkcję przewod-
niczącego Komitetu Naukowego konferencji pełnił prof. dr hab. Bolesław Bor-
kowski, a obowiązki przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego sprawował 
dr inż. Grzegorz Koszela. Partnerem konferencji była firma Predictive Solutions 
Sp. z o.o. 

W konferencji wzięło udział ponad 80 osób z różnych ośrodków akademickich, 
m.in. z: Krakowa, Łodzi, Katowic, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Torunia, Rze-
szowa oraz Warszawy. Przybyli także goście z Indii. Wygłoszono 44 referaty.

Konferencję otworzył dr inż. Grzegorz Koszela, a jej uczestników powitali 
prof. Bolesław Borkowski oraz dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW — 
dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. 

Obrady były poświęcone najważniejszym aspektom zastosowania metod ilo-
ściowych. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie 
wykorzystania: wielowymiarowej analizy porównawczej, estymacji, testów staty-
stycznych, klasyfikacji i dyskryminacji danych, modelowania oraz prognozowania 
w naukach ekonomicznych. Oprócz tematyki teoretycznej zajmowano się zasto-
sowaniem metod ilościowych w badaniach efektywności funduszy emerytalnych, 
produkcji przemysłowej oraz rolnej, ocenie ryzyka inwestycji giełdowych, okreś-
laniu atrakcyjności i rozwoju regionów oraz w analizach społecznych. 

W trakcie pierwszej sesji plenarnej, którą prowadził prof. Bolesław Borkow-
ski, wygłoszono 2 referaty. Rozpoczął prof. dr hab. Wojciech Zieliński (SGGW) 
referatem Jerzy Spława-Neyman — wybitny statystyk Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. W ten sposób przypomniano sylwetkę naukową wybitnego 
polskiego matematyka i statystyka, który prowadził wykłady i ćwiczenia ze sta-
tystyki matematycznej dla studentów uczelni w okresie od 1923 do 1935 r. 
W latach 1928—1936 Jerzy Spława-Neyman był kierownikiem Zakładu Staty-
styki Matematycznej na Wydziale Ogrodniczym SGGW.  

Drugi referat Jak oceniać efektywność inwestycyjną rynków funduszy emery-
talnych wygłosiła prof. dr hab. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki). Autor-
ka przedstawiła wybrane wyniki badań będących próbą porównania efektywno-
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ści rynków funduszy emerytalnych w krajach europejskich i Stanach Zjednoczo-
nych. Wykorzystano w nich dane OECD z lat 2002—2013. Do oceny efektyw-
ności inwestycyjnej funduszy emerytalnych zastosowano współczynniki: Shar-
pe’a, informacyjny, Treynora-Blacka i tzw. alfę Jensena. Ponadto autorka zapre-
zentowała pewne propozycje konstrukcji benchmarków rynkowych. 

W pierwszym dniu konferencji odbyło się pięć sesji równoległych. Pierwszej 
sesji tematycznej (1A) przewodniczyła prof. dr hab. Dorota Witkowska (Uni-
wersytet Łódzki). Sesja dotyczyła zastosowań metod ilościowych w analizach 
makroekonomicznych. Dr Irena Woroniecka-Leciejewicz i dr hab. Lech Kruś 
(Instytut Badań Systemowych PAN) w referacie Analiza interakcji polityki fi-
skalnej i monetarnej z wykorzystaniem teorii gier na przykładzie gospodarki 
polskiej przedstawili wyniki analizy policy mix z wykorzystaniem zapropono-
wanej gry niekooperacyjnej, rozgrywanej między władzami fiskalnymi i mone-
tarnymi oraz modelu makroekonomicznego opartego na koncepcji modelu no-
wej syntezy neoklasycznej. Z kolei wyniki badań kształtowania się miesięcz-
nych wartości detalicznej sprzedaży produktów farmaceutycznych w Polsce 
w latach 2010—2015 omówił dr hab. Szczepan Figiel, prof. Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie w pracy pt. Identyfikacja efektu dni tygodnia 
w miesięcznych szeregach czasowych na przykładzie sprzedaży detalicznej pro-
duktów farmaceutycznych. Autor użył metod ARIMA-X-12 i TRAMO-SEATS 
zaimplementowanych w pakiecie Demetra+ z wbudowanym kalendarzem, co 
umożliwiało wykrywanie efektów dni tygodnia. Dr Jan Gadomski i dr hab. Lech 
Kruś (Instytut Badań Systemowych PAN) przeanalizowali skutki wprowadzenia 
limitów emisji oraz handlu pozwoleniami na emisję CO2 dla rozwoju gospodar-
czego Polski w referacie Ocena następstw polityki ograniczenia emisji CO2 dla 
rozwoju gospodarczego Polski. Narzędziem analizy był długookresowy model 
składający się z czterech sektorów produkujących: energię, nieenergetyczne 
nakłady pośrednie, dobra konsumpcyjne i inwestycyjne, jak również z sekto- 
rów konsumpcji (obejmujących gospodarstwa domowe i sektor publiczny) oraz 
wymiany z zagranicą. Dr hab. Stanisław Gędek, prof. Politechniki Rzeszowskiej 
w wystąpieniu na temat  Analiza skutków spadku cen ropy naftowej dla rynku wa- 
lutowego eksporterów podjął próbę określenia parametrów opisujących zależ-
ność pomiędzy zmianami cen ropy naftowej i kursem walut krajów eksportują-
cych ropę naftową. W analizie wykorzystał wektorowy model korekty błędem 
(VECM), koncepcję przyczynowości w sensie Gangera oraz funkcję odpowiedzi 
na impuls (IRF). 

Na sesji 1B, której przewodniczyła dr hab. Beata Bieszk-Stolorz (Uniwersytet 
Szczeciński), omawiano wykorzystanie metod ilościowych w analizach produk-
cji. Celem dra Łukasza Lenarta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) w refe-
racie Podejście bayesowskie w identyfikacji efektu dni roboczych w produkcji 
przemysłowej był opis konstrukcji parametrycznej metody (w podejściu baye-
sowskim) identyfikacji efektu dni roboczych w przypadku danych o częstotliwo-
ści miesięcznej. Metodę zilustrowano na przykładzie rocznej stopy wzrostu pro-
dukcji przemysłowej dla krajów europejskich w przypadku danych oczyszczo-
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nych i nieoczyszczonych z efektu kalendarzowego. Przedmiotem badania prze-
prowadzonego przez dr Agatę Sielską oraz mgr Aleksandrę Pawłowską (Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — PIB) na temat Szacowanie 
wpływu dopłat do inwestycji na wydajność pracy w polskich gospodarstwach 
rolnych za pomocą metody propensity score matching była polityka rolna po-
wiązana ze wsparciem inwestycji podejmowanych przez gospodarstwo rolne. 
Autorki oszacowały przeciętny wpływ oddziaływania otrzymywanych dopłat do 
inwestycji na wydajność pracy mierzonej jako relacja wartości dodanej brutto do 
rocznej jednostki pracy (GVA/AWU). Narzędziem badawczym były modele 
logitowe oraz metoda propensity score matching pozwalająca na obliczenie 
wskaźnika przeciętnego efektu oddziaływania wobec jednostek poddanych od-
działywaniu (ATT). Mikroekonomicznej analizy procesu produkcyjnego oraz 
pomiaru efektywności kosztowej polskich gospodarstw mlecznych dokonali 
dr hab. Jerzy Marzec, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr An-
drzej Pisulewski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) w referacie Funkcja kosztu 
dla gospodarstw mlecznych w Polsce — założenia i wyniki. Wykorzystali oni 
mikroekonomiczną funkcję kosztu, która uwzględnia potencjalne błędy optyma-
lizacyjne wynikające z nieefektywności technicznej i alokacyjnej. Stochastyczną 
analizę graniczną przeprowadzili z wykorzystaniem metod bayesowskich.  

Sesji 1C, na której wymieniano doświadczenia z zastosowań metod ilościo-
wych w analizach społeczno-ekonomicznych, przewodniczyła dr hab. Iwona 
Markowicz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. W referacie Międzysektorowa 
mobilność zatrudnienia oraz płac a efektywność rynków pracy dr inż. Karol 
Flisikowski (Politechnika Gdańska) przedstawił ocenę efektywności wybranych 
rynków pracy rozumianej jako stan niskiego bezrobocia i wysokiego zatrudnie-
nia. Ocenę efektywności autor przeprowadził dwutorowo: z jednej strony za 
pomocą zobrazowania reakcji rynków na międzysektorowe przesunięcia zatrud-
nienia, a z drugiej z użyciem zagregowanej zmiany zróżnicowania płac sektoro-
wych (mobilność płac). Próby wyznaczenia bezzatrudnieniowych stóp wzrostu 
w przemyśle podjął się dr Tomasz Misiak (Politechnika Rzeszowska) w pracy 
pt. Zróżnicowanie granic wzrostu bezzatrudnieniowego polskiego przemysłu 
w ujęciu regionalnym. W celu zbadania zróżnicowania stóp wzrostu bezzatrud-
nieniowego wykorzystał dane panelowe dotyczące produkcji sprzedanej prze-
mysłu brutto oraz liczbę pracujących w przemyśle dla województw i powiatów 
za lata 2005—2013. Dr Wioletta Grzenda (SGH) w referacie Analiza szans osób 
młodych oraz w średnim wieku na posiadanie pracy z wykorzystaniem bayesow-
skiego modelu regresji logistycznej zbadała szanse na posiadanie pracy w róż-
nych grupach wiekowych, wykorzystując bayesowski model regresji logistycz-
nej oraz metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa. 

Sesji tematycznej 2A, na której omawiano aspekty metodyczne, przewodniczy-
ła dr hab. Agata Boratyńska (prof. SGH). Model Hoskinga-Wallisa wykorzy- 
stali dr Urszula Grzybowska oraz dr Marek Karwański (SGGW) w pracy Zasto-
sowanie metody L-momentów w badaniu jednorodności grup spółek produkcyj-
nych opisywanych wskaźnikami finansowymi. Zbadali jednorodność wyodręb-
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nionych przy pomocy DEA (Data Envelopment Analysis) grup polskich spółek 
z branży produkcyjnej, notowanych na GPW w Warszawie. Próbę zastosowania 
sztucznych sieci neuronowych w interpretacji graficznej dla wybranych przy-
padków inwestycyjnych podjął dr Marcin Halicki (Uniwersytet Rzeszowski) 
w referacie Interpretacja graficzna parametrów przypadków inwestycyjnych. 
Przypadki te dotyczyły dwóch lub więcej prognozowanych wypłat generowa-
nych przez inwestycje przy różnym prawdopodobieństwie i różnych wartościach 
ryzyka. Dr Łukasz Lenart w referacie Dystrybuanta spektralna w analizie domi-
nującej długości wahań procesu cyklicznego opowiedział o analizie empirycz-
nej, w której wykorzystał cykl odchyleń (filtr HP) dla wielkości produkcji prze-
mysłowej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Z kolei dr Jacek Bednarz (Kato-
licki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) w referacie Badanie procesów ekono-
micznych w ujęciu względnym — przypadek rentowności omówił aspekty pomia-
ru rentowności w przedsiębiorstwie. 

Na sesji 2B, której przewodniczył dr hab. Jerzy Marzec, prof. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, poruszano problematykę stosowania metod ilo-
ściowych w analizach efektywności. Mgr Agnieszka Tekień (SGGW) wygłosiła 
referat Behavioral economics tools: conjoint analysis and segmentation vs de-
clarative responses. Analysis based on animal origin products, w którym ustala-
ła różnice pomiędzy odpowiedziami deklarowanymi przez respondentów 
w kwestionariuszu i preferencjami, które wpływają na decyzję o zakupie żywno-
ści ekologicznej. Autorka przeprowadziła badanie za pomocą analizy conjoint 
choice-based (CBC). Dr Andrzej Szuwarzyński (Politechnika Gdańska) w pracy 
Ocena efektywności działalności badawczo-rozwojowej w krajach OECD zapro-
ponował model DEA umożliwiający ocenę efektywności działalności badawczo- 
-rozwojowej w krajach OECD, przyjmując powszechnie stosowane rezultaty 
uzupełnione o liczbę doktoratów z nauk ścisłych i technicznych oraz inny niż 
powszechnie stosowany zestaw nakładów, tj.: liczba absolwentów studiów po 
kierunkach ścisłych i technicznych, udział osób z wykształceniem wyższym, 
udział zatrudnionych w usługach intensywnie wykorzystujących wiedzę i udział 
firm współpracujących z instytucjami badawczymi. Analizę struktury systemu 
finansowania w kontekście wskaźników skuteczności systemów opieki 
zdrowotnej przeprowadziła dr Justyna Kujawska (Politechnika Gdańska) w trak-
cie wystąpienia Wpływ struktury finansowania na efektywność systemów opieki 
zdrowotnej w krajach byłego bloku wschodniego. Autorka wykorzystała dane 
WHO dla 28 krajów byłego bloku wschodniego z lat 2000 i 2013 oraz 
zastosowała modele DEA zorientowane na wejścia. Wyniki pozwoliły ustalić 
ranking badanych krajów na podstawie kryterium minimalizacji nakładów 
ponoszonych bezpośrednio przez pacjentów. Oceny efektywności technicznej 
nadleśnictw z zastosowaniem nieparametrycznej metody DEA dokonali dr Artur 
Prędki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz inż. Wojciech Młynarski 
(Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie) w pracy Zastosowanie metody 
DEA w ocenie efektywności gospodarowania nadleśnictw. Badania przeprowa-
dzili w czterech regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych (Wrocław, Ka-
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towice, Kraków i Krosno), grupując nadleśnictwa pod kątem zbliżonych typów 
siedliskowych lasu. Pozwoliło to na uwzględnienie postulatu jednorodności 
technologicznej. 

W drugim dniu konferencji odbyło się 6 sesji tematycznych. 
Sesji 3A przewodniczył prof. dr hab. Janusz Wywiał (Uniwersytet Ekono-

miczny w Katowicach) i omawiano na niej aspekty obliczeniowe wybranych 
metod. Dr hab. Barbara Kowalczyk, prof. SGH, w referacie Porównanie frakcji 
cechy drażliwej w dwóch populacjach przy zastosowaniu eksperymentu z cechą 
kontrolną o rozkładzie Poissona lub ujemnym dwumianowym skupiła uwagę na 
możliwości porównywania frakcji cechy drażliwej w dwóch populacjach przy 
zastosowaniu zaproponowanej techniki, w której zmienna drażliwa będąca 
przedmiotem zainteresowania ma charakter ukryty. Autorka wyznaczyła asymp-
totyczne funkcje mocy odpowiednio skonstruowanych testów i niezbędne wiel-
kości próby oraz przeprowadziła szeroką analizę numeryczną, aby zilustrować 
implikacje, jakie niesie za sobą badanie metodą pośrednią i wnioskowanie na 
podstawie zmiennej ukrytej. W referacie Wpływ nierównomierności wypełnienia 
tablicy dwudzielczej większej niż 2 x 2 na wartość krytyczną statystyki testowej 
dr Piotr Sulewski (Akademia Pomorska) badał tablice dwudzielcze średnich 
rozmiarów i zdefiniował miarę nierównomierności. Analiza wyników modelo-
wania statystycznego ujawniła, że nawet gdy H0 jest słuszna, rozkład statystyki 
testowej w istotny sposób zależy od nierównomierności wypełnienia tablicy 
dwudzielczej. Model S. L. Hestona wyceny opcji ze stochastyczną zmiennością 
analizował dr Arkadiusz Orzechowski (SGH) w referacie Wycena opcji za po-
mocą modelu S. L. Hestona — analiza dokładności obliczeniowej. Autor wyko-
nał działania zmierzające do wyprowadzenia formuły pozwalającej określić war-
tość teoretyczną kontraktów — opcji call i put. Następnie sprawdził wpływ 
zwiększenia precyzji obliczeniowej wynikającej z uwzględnienia kolejnych 
rozwinięć szeregu Taylora na wynik końcowy wyceny. W pracy Układy równań 
liniowych o rozmytych parametrach i metody ich rozwiązywania na przykładzie 
modelu równowagi częściowej dr Dariusz Kacprzak (Politechnika Białostocka) 
zaprezentował model równowagi częściowej dla dwóch dóbr, który prowadzi do 
układu równań liniowych. Rozważał układy równań liniowych o parametrach 
reprezentowanych za pomocą wypukłych liczb rozmytych (CFN) oraz za pomo-
cą skierowanych liczb rozmytych (OFN).  

Sesji 3B, poświęconej stosowaniu metod ilościowych w analizach finanso-
wych, przewodniczył dr hab. Wiesław Szczesny, prof. SGGW. Na początku 
wystąpili goście z zagranicy — prof. Thathaiah Mallikarjunappa oraz Mahato 
Hiralal z Mangalore University w Indiach. Prof. Thathaiah Mallikarjunappa 
wygłosił dwa referaty: Can Fama And French Factors explain the returns of 
portfolios formed on the basis of book to equity? oraz Lead-Lag Relationship 
between the Spot and Futures Market in India. Autor podjął próbę wykazania 
użyteczności modelu Famy i Frencha w wycenie kapitałowej oraz zbadał relację 
pomiędzy rynkami obrotu akcji spot i futures w Indiach, stosując m.in. test Phil-
lipsa-Perrona oraz test przyczynowości Grangera.  
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W opracowaniu Inwestowanie a płynność rynku finansowego dr Marek Ko-
ciński (SGGW) omówił modele służące do pomiaru płynności rynku finansowe-
go i przedstawił, w jaki sposób ilościowy model kosztów transakcji może być 
wykorzystany w podjęciu decyzji na rynku akcji. Dr Katarzyna Czech (SGGW) 
w wystąpieniu na temat Niezabezpieczony parytet stóp procentowych na rynku 
PLN/JPY. Model przełącznikowy typu Markowa sprawdzała, czy poziom zmien-
ności na rynku walutowym ma wpływ na kierunek relacji między stopami pro-
centowymi w Polsce i Japonii a przyrostem kursu walutowego PLN/JPY. Bada-
nia wykonała przy użyciu modelu przełącznikowego typu Markowa dla danych 
obejmujących okres od stycznia 2000 r. do grudnia 2015 r. Dr Marcin Topolew-
ski (SGH) wykazał w referacie Optymalizacja elastyczności całkowitej systemu 
bonus-malus, że dla stosunkowo małych systemów nie jest możliwe osiągnięcie 
zadowalającego poziomu elastyczności globalnej dla tego konkretnego kryte-
rium obliczania składek, nawet dla najostrzejszych reguł przejścia, z powodu 
niewystarczającej rozpiętości składek. Ponadto zwrócił uwagę, iż w niektórych 
przypadkach oryginalna miara elastyczności globalnej nie odzwierciedla odpo-
wiednio właściwości systemu, a miary alternatywne wydają się być bardziej 
adekwatne. Oceną wyników inwestycyjnych osiągniętych przez 14 otwartych 
funduszy emerytalnych, funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w la-
tach 2012—2015, zajęli się dr Andrzej Karpio i dr Dorota Żebrowska- 
-Suchodolska (SGGW). W wystąpieniu Efektywność inwestycyjna polskich fun-
duszy emerytalnych w okresie zmian zasad prawnych starali się udzielić odpo-
wiedzi dotyczącej efektywności inwestycyjnej funduszy tuż przed i tuż po 
wprowadzeniu zmian prawnych w 2014 r. W badaniach wykorzystali współ-
czynniki: Beta, Information Ratio, Sharpe’a-Izraelsena, Calmara, Omega, UPR 
oraz indeks TBSP, który został wybrany jako benchmark rynkowy. 

Sesji 3C poświęconej metodom ilościowym w analizach regionalnych prze-
wodniczył dr hab. Zbigniew Binderman, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Analizę zróżnicowań regionalnego do-
chodu na mieszkańca oraz konwergencji regionalnej w Polsce w podregionach 
(NUTS3), po skorygowaniu wartości PKB z wykorzystaniem danych o dojaz-
dach do pracy, przeprowadził dr Piotr Wójcik (Uniwersytet Warszawski) 
w opracowaniu Dojazdy do pracy a konwergencja regionalna w Polsce. Wyko-
rzystał w nim dane GUS o przepływach ludności związanych z zatrudnieniem 
w gminach do obliczenia skorygowanych wielkości PKB per capita dla podre-
gionów w okresie 2000—2012. W analizie konwergencji zastosował klasyczne 
podejścia typu beta oraz sigma oraz alternatywne, umożliwiające analizę pełne-
go rozkładu (macierze przejścia, estymacja jądrowa). Z kolei mgr Michał Ko-
ściółek (Politechnika Rzeszowska) w referacie Badanie przestrzennego zróżni-
cowania poziomu innowacyjności w Polsce z wykorzystaniem analizy dyskrymi-
nacyjnej omówił problematykę przestrzennego zróżnicowania innowacyjności 
w Polsce w ujęciu regionalnym. Stosując wielowymiarową analizę dyskrymina-
cyjną zbadał i ocenił dysproporcje występujące w innowacyjności w wojewódz-
twach. 
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Na sesji 4A rozważano teorię wybranych metod ilościowych, a przewodniczył 
jej prof. dr hab. Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki). Prof. Janusz Wywiał, 
omawiając temat Plany losowania prób zależne od statystyk pozycyjnych cechy 
dodatkowej, przedstawił propozycje warunkowego planu losowania proporcjo-
nalnego do wartości pary statystyk pozycyjnych, który przy dodatkowych zało-
żeniach daje prawdopodobieństwo inkluzji, proporcjonalne do wartości cechy 
dodatkowej. W referacie Analiza wybranych nieparametrycznych i semiparame-
trycznych metod estymacji kwantyli dr hab. Dorota Pekasiewicz (Uniwersytet 
Łódzki) rozważała wybrane metody przedziałowej estymacji kwantyli, w tym 
mediany, decyli i kwantyli wyższych rzędów. Z kolei bayesowską estymację 
oraz predykcję modeli klasy GARCH-NIG dla wybranych szeregów czasowych 
stóp zwrotu indeksów giełdowych oraz kursów walutowych przedstawił dr Jacek 
Kwiatkowski (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) w pracy Bayesowska ana-
liza modeli GARCH z warunkowym rozkładem NIG. Dodatkowo porównał moc 
wyjaśniającą tych modeli z modelami klasy GARCH z rozkładem warunkowym 
t-Studenta. 

Sesji 4B, o metodach ilościowych w analizach rynku kapitałowego, przewodni-
czył dr hab. Stanisław Gędek, prof. Politechniki Rzeszowskiej. Analizę wahań cen 
akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 r. 
i w dwóch kolejnych latach przeprowadziły dr hab. Iwona Markowicz oraz 
dr hab. Beata Bieszk-Stolorz i przygotowały referat Modele analizy trwania 
w ocenie sektorów spółek giełdowych. W badaniu autorki wykorzystały model 
logitowy oraz model regresji Coxa. Z kolei dr Lech Zaręba (Uniwersytet Rze-
szowski) w pracy Porównanie dynamiki zmian wymogów kapitałowych z tytułu 
ryzyka operacyjnego w latach 2010—2014 na przykładzie trzech sektorów banko-
wych w Polsce przeanalizował i porównał na podstawie danych KNF (2010— 
—2014) trendy określające udział wymogów kapitałowych związanych z ryzy-
kiem operacyjnym w funduszach podstawowych. Celem wystąpienia dr Barbary 
Fury (Uniwersytet Rzeszowski) na temat Zależność ryzyko—dochód wybranych 
spółek odpowiedzialnych społecznie było obserwowanie relacji: większa stopa 
zwrotu—większe ryzyko, na przykładzie 23 spółek akcyjnych spełniających wy-
magania RESPECT Index przez 80 miesięcy (od 19.11.2009 r. do 31.05.2016 r.). 
Dr Zuzanna Rzeszótko (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
w referacie Analiza właściwości fraktalnych szeregów czasowych wybranych in-
deksów giełdowych zastosowała wybrane metody analizy danych eksperymental-
nych do identyfikacji chaosu deterministycznego w szeregach czasowych notowań 
wybranych indeksów giełdowych. Autorka zwróciła uwagę na istotność właści-
wego doboru przesunięcia czasowego dla poprawności wyników analizy fraktal-
nej. 

Sesji 4C, poświęconej zastosowaniu metod ilościowych w analizach gospo-
darczych, przewodniczył prof. Bolesław Borkowski. Niezwykle istotną proble-
matykę poruszyła mgr Elżbieta Szaruga (Uniwersytet Szczeciński) omawiając 
temat Identyfikacja i analiza makroekonomicznych uwarunkowań energochłon-
ności transportu lądowego. Z kolei dr Dominik Krężołek (Uniwersytet Ekono-
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miczny w Katowicach) podjął się oceny wpływu skośności rozkładu prawdopo-
dobieństwa na ocenę poziomu ryzyka inwestycji podejmowanych na rynku me-
tali. W pracy Skośność rozkładu a estymacja kwantylowych miar ryzyka — przy-
padek rynku metali zastosował kwantylowe miary ryzyka, m.in. wartość zagro-
żoną oraz warunkową wartość zagrożoną przy wykorzystaniu teoretycznych 
rozkładów prawdopodobieństwa. Dr hab. Joanna Landmesser (SGGW) oraz 
dr hab. Dariusz Błaszczuk, prof. Akademii Finansów i Bankowości Vistula, 
wybrali do prezentacji poziomy stóp: wzrostu PKB (r(PKB)), inflacji (HCPI) 
oraz bezrobocia (HUNR) do oszacowania modeli VAR, dla każdego kraju 
OECD na podstawie danych kwartalnych z lat 1990—2015, omawiając Modele 
VAR celów polityki gospodarczej krajów OECD w latach 1990—2015. Dr hab. 
Viktor Shevchuk, prof. Politechniki Krakowskiej, przedstawił z kolei temat Me-
chanizmy wpływu działań oszczędnościowych w Niemczech na gospodarki kra-
jów Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wykazał, na podstawie oszacowań 
VAR z wykorzystaniem danych kwartalnych z okresu lat 2003—2015, że ko-
rzystny nie-Keynesowski wpływ działań oszczędnościowych w Niemczech na 
wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest realizowany 
głównie przez zwiększenie inwestycji. 

Na ostatniej sesji, której przewodniczył prof. Wojciech Zieliński, wygłoszono 
dwa referaty. Dr hab. Agata Boratyńska, prof. SGH, wygłaszając referat Predyk-
cja rezerw IBNR w oparciu o indywidualne współczynniki rozwoju przedstawiła 
metody predykcji oparte na indywidualnych współczynnikach szkód: łańcucho-
wą (chain ladder) i Bornhuetter-Fergusona oraz zastosowanie modelu lognor-
malnego i Buhlmanna-Strauba (predyktory credibility). W analizach zastosowała 
model bayesowski, wykorzystujący wykładnicze rodziny z kwadratową funkcją 
wariancji. Z kolei prof. Czesław Domański omawiając temat Testy oparte na 
próbach nieprostych zwrócił uwagę na fakt, iż w przeprowadzonym badaniu dla 
próby nieprostej (losowanie zależne) klasyczny test zgodności χ2 podawał na 
ogół w rozważanych przypadkach niewłaściwe wskazanie weryfikacji hipotezy. 
Najczęściej w losowaniu bez zwracania rzeczywisty błąd pierwszego rodzaju 
znacznie przewyższał przyjęty poziom istotności α. Zatem autor wyraził pogląd, 
iż niektóre postulaty wielu autorów dotyczące zasad stosowania testu zgodności 
χ2 powinny być zweryfikowane. 

Podsumowania XVII konferencji Metody ilościowe w badaniach ekonomicz-
nych, w imieniu Komitetu Naukowego, dokonał prof. dr hab. Bolesław Borkow-
ski. Dziękując wszystkim za udział w obradach poinformował, że XVIII konfe-
rencja MIBE odbędzie się w czerwcu 2017 r. w SGGW przy ul. Nowoursynow-
skiej 159 w Warszawie. 

Oprac. dr Monika Zielińska-Sitkiewicz, SGGW 



PL ISSN 0043-518X
  e-ISSN 2543-8476 

Rok LXI 
10 (665) 2016, 89—90 

Wydawnictwa GUS — wrzesień 2016 r. 

 Z wrześniowej oferty edytorskiej GUS warto zwrócić uwagę na publikację 
„Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce”, która jest pierwszym wydawnic-
twem podającym mierniki służące do monitorowania stanu gospodarki, wspiera-
jącej wzrost i rozwój gospodarczy, przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do 
kapitału naturalnego i usług ekosystemowych. Opracowanie powstało we 
współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z GUS. 

 Zasadniczą część publikacji poprzedzono 
wprowadzeniem do problematyki zielonej go-
spodarki. W części analitycznej skoncentrowa-
no się na charakterystyce wskaźników, które 
mogą stanowić podstawę do oceny stanu go-
spodarki przyjaznej środowisku naturalnemu. 
Zostały one ujęte w czterech podstawowych 
tematach: kapitał naturalny, środowiskowa 
efektywność produkcji, środowiskowa jakość 
życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich 
następstwa. Uzupełnieniem są wskaźniki kon-
tekstowe, będące źródłem podstawowych in-
formacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kra-
ju. W zakresie metodologii badania wykorzy-
stane zostały głównie propozycje OECD, jak 
również doświadczenia różnych krajów, w tym: 
Czech, Holandii, Niemiec, Słowenii i Słowacji. 
Opisano również nowe miary, które przy 

uwzględnieniu uwarunkowań Polski pozwalają na pełniejszą ocenę stopnia za-
zielenienia gospodarki. Zawarty w publikacji zestaw wskaźników nie wyczerpu-
je tej problematyki i będzie podlegał ewaluacji wraz z pojawianiem się nowych 
zjawisk i metod oceny, a także zmian w zakresie dostępności danych. Zapropo-
nowane miary obejmują, oprócz informacji pochodzących ze statystyki publicz-
nej, także dane różnych instytucji krajowych oraz międzynarodowych.  
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 Publikację wydano w języku polskim, dostępna jest również w zasobach in-
ternetowych statystyki publicznej. 
 We wrześniu br. ukazały się także: „Bezrobocie rejestrowane. I—II kwar-
tał 2016 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 8/2016”, „Budownictwo mieszka-
niowe I—II kwartał 2016 r.”, „Budżety gospodarstw domowych w 2015 r.”, 
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — lipiec 
2016 r.”, „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób  
w 2015 r.”, „Handel zagraniczny. I—VI 2016 r.”, „Informacja o sytuacji 
osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego”,  
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2016 r.”, 
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2016”, 
„Kultura w 2015 r.”, „Łączność — wyniki działalności w 2015 r.”, „Nakła-
dy i wyniki przemysłu w I—II kwartale 2016 r.”, „Poland Quarterly Stati-
stics No. 2/2016”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych 
w sierpniu 2016 r.”, „Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne 
w 2014 r.”, „Rynek wewnętrzny w 2015 r.”, „Sytuacja makroekonomiczna 
w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2015 r.”, „Wyniki fi-
nansowe podmiotów gospodarczych I—VI 2016”, „Zatrudnienie i wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2016 r.” oraz „Wiadomości 
Statystyczne nr 9 (664)”. 
 

Oprac. Justyna Gustyn 



Do Autorów 

Szanowni Państwo! 

 W „Wiadomościach Statystycznych” publikowane są artykuły o charakterze nauko-
wym poświęcone teorii i praktyce statystycznej, prezentujące wyniki oryginalnych
badań teoretycznych lub analitycznych wykorzystujących metody statystyki matema-
tycznej, opisowej lub ekonometrii. W miesięczniku zamieszczane są również artykuły
przeglądowe, popularnonaukowe, recenzje publikacji naukowych oraz inne opraco-
wania informacyjne. Prezentowany w artykule naukowym problem badawczy powi-
nien być jednoznacznie zdefiniowany oraz istotny dla oceny zjawisk społecznych lub
gospodarczych. Wyniki studiów przeprowadzanych w artykułach winny oddziaływać
na rozwój myśli statystycznej oraz edukacji, wnosząc oryginalny wkład do tej dzie-
dziny.

 Czasopismo publikuje także artykuły i opracowania prezentujące informacje o te-
orii i praktyce statystycznej, jak również o problemach edukacji statystycznej. Doty-
czą one: programów badań statystycznych statystyki publicznej, systemu zbierania 
i udostępniania informacji statystycznych, zastosowań informatyki w statystyce, in-
formacji o konferencjach naukowych, działalności organów doradczych prezesa GUS 
oraz edukacji statystycznej. 

 Artykuły kierowane do opublikowania w „Wiadomościach Statystycznych” powinny
zawierać precyzyjny opis badanych zjawisk i stosowanych metod oraz autorskie
wnioski i sugestie dotyczące rozwoju badań i analiz statystycznych. Autorzy winni
wyraźnie określić cel artykułu oraz jasno przedstawić uzyskane wyniki przeprowa-
dzonej analizy. W przypadku prezentacji badań prowadzonych przez Autorów należy
opisać zastosowaną w nich metodę. Przy prezentacji nowatorskich metod analizy po-
żądane jest podanie przykładu pokazującego ich zastosowanie w praktyce statystycz-
nej.

 Artykuły zamieszczane w „Wiadomościach Statystycznych” powinny wyrażać opinie
własne Autorów. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treści prezentowane w arty-
kułach. W razie zgłaszania przez czytelników zastrzeżeń odnoszących się do tych tre-
ści, Autorzy są zobligowani do udzielenia odpowiedzi na łamach miesięcznika.

 Po wstępnej ocenie przez Redakcję „Wiadomości Statystycznych” tematyki artykułu
pod względem zgodności z profilem czasopisma, artykuły mające charakter naukowy
przekazywane są do oceny osobom specjalizującym się w poszczególnych dziedzi-
nach, które kierują się kryterium oryginalności i jakości opracowania, w tym treści
i formy, a także potencjalnego zainteresowania czytelników.

 Autorzy artykułów, które otrzymały pozytywne recenzje, wprowadzają zasugerowane
przez recenzentów poprawki i dostarczają Redakcji zaktualizowaną wersję opracowa-
nia. Autorzy poświadczają w przysłanym piśmie uwzględnienie wszystkich poprawek.
Jeśli pojawi się różnica zdań co do zasadności proponowanych zmian, należy wy-
jaśnić, które poprawki zostały uwzględnione, a w przypadku ich nieuwzględnienia
przedstawić motywy swojego stanowiska.
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 Kontroli poprawności stosowanych przez Autorów metod statystycznych dokonują 

redaktorzy statystyczni. 
 
 Decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Wiadomości Staty-

stycznych”. Podstawą tej decyzji jest wynik dyskusji dotyczącej zgłoszonego artyku-
łu, w której uwzględniane są opinie przedstawione w recenzjach wraz z rekomendacją 
ich opublikowania. 

 
 Redakcja „Wiadomości Statystycznych” przestrzega zasady nietolerowania przeja-

wów nierzetelności naukowej autorów artykułów polegającej na: 
o nieujawnianiu współautorów, mimo że wnieśli oni istotny wkład w powstanie arty-

kułu, określanemu w języku angielskim terminem „ghostwriting”; 
o podawaniu jako współautorów osób o znikomym udziale lub niebiorących udziału 

w opracowaniu artykułu, określanemu w języku angielskim terminem „guest au-
thorship”. 

 Stwierdzone przypadki nierzetelności naukowej w tym zakresie mogą być ujawniane. 
W celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” należy dołączyć 
do przesłanego artykułu oświadczenie, którego wzór zamieszczono na stronie interneto-
wej czasopisma (link do załącznika znajduje się w zakładce „Do Autorów”). 
 Główną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych informacji, łącznie z informa-
cją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, ponosi zgła-
szający artykuł. 
 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykułach zmian tytułów, skró-
tów i przeredagowania tekstu i tablic bez naruszenia zasadniczej myśli Autora. 
 
Informacje dotyczące przesyłania artykułów do „Wiadomości Statystycznych” 
 
 
 Artykuły należy dostarczać pocztą elektroniczną na adres: 
 

a.swiderska@stat.gov.pl lub e.grabowska@stat.gov.pl 
Redakcja „Wiadomości Statystyczne” 

Główny Urząd Statystyczny 
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 

 
 Konieczne jest dołączenie do artykułu skróconej informacji (streszczenia) o jego treści 

(ok. 10 wierszy) w języku polskim i, jeżeli jest to możliwe, także w językach angiel-
skim i rosyjskim. Streszczenie powinno być utrzymane w formie bezosobowej i za-
wierać: zwięźle sprecyzowany cel badania, przybliżony jego zakres i przyjętą metodo-
logię badania oraz ważniejsze wnioski. 

 Prosimy również o podawanie słów kluczowych, w języku polskim i angielskim, 
przybliżających zagadnienia w artykule. 

 Redakcja rozpoczyna postępowanie kwalifikujące artykuł do opublikowania po speł-
nieniu warunku przesłania przez Autora oświadczenia. 

 Pytania dotyczące przesłanego artykułu, co do jego aktualnego statusu itp., należy kie-
rować do redakcji na adres: a.swiderska@stat.gov.pl lub e.grabowska@stat.gov.pl 
lub tel. 22 608-32-25. 
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Wymogi czasopisma dotyczące przygotowania artykułu 
 
 Artykuł powinien mieć optymalną objętość (łącznie z wykresami, tablicami i literatu-
rą) 10—20 stron przygotowanych zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1. Edytor tekstu — Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. 
2. Czcionka:  

o autor — Arial, wersalik, wyrównanie do lewej, 12 pkt., 
o tytuł opracowania — Arial, wyśrodkowany, 16 pkt., 
o tytuły rozdziałów i podrozdziałów — Times New Roman, wyśrodkowany, kursy-

wa, 14 pkt., 
o tekst główny — Times New Roman, normalny, wyjustowany, 12 pkt., 
o przypisy — Times New Roman, 10 pkt. 

3. Marginesy przy formacie strony A4 — 2,5 cm z każdej strony. 
4. Odstęp między wierszami półtorej linii oraz interlinia przed tytułami rozdziałów. 
5. Pierwszy wiersz akapitu wcięty o 0,4 cm, enter na końcu akapitu. 
6. Wyszczególnianie rozmaitych kategorii należy zacząć od kropek, a numerowanie od 

cyfr arabskich. 
7. Strony powinny być ponumerowane automatycznie. 
8. Wykresy powinny być załączone w osobnym pliku w oryginalnej formie (Excel lub 

Corel), tak aby można było je modyfikować przy opracowaniu edytorskim tekstu. 
W tekście należy zaznaczyć miejsce ich włączenia. Należy także przekazać dane, na 
podstawie których powstały wykresy. 

9. Tablice należy zamieszczać w tekście, zgodnie z treścią artykułu. W tablicach nie 
należy stosować rastrów, cieniowania, pogrubiania czy też podwójnych linii itp. 

10. Pod wykresami i tablicami należy podać informacje dotyczące źródła opracowania. 
11. Oznaczenia literowe należy wyróżniać następująco: macierze — wersalik, proste, 

pogrubione (np. P, Nij); wektory — małe litery, kursywa, pogrubione (np. w, xi);  
pozostałe zmienne — małe litery, kursywa, bez pogrubienia (np. w, xi). 

12. Stosowane są skróty: tablica — tabl., wykres — wykr. 
13. Przypisy do tekstu należy umieszczać na dole strony. 
14. Przytaczane w treści artykułu pozycje literatury przedmiotu należy wykonać według 

stylu APA. 
 

Zasady przywoływania pracy w tekście: 
 
a. Jeden autor: bez względu na to ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy 

podać nazwisko autora i datę publikacji pracy, w przypadku więcej niż jednej pracy 
danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfa-
betu przy dacie (np., 2001a), zasada ta obowiązuje także w przypadku większej 
liczby autorów danej pracy. 
Przykład zapisu: 
Jak stwierdza Iksiński (2001)... 
Badania wskazują, iż ... (Iksiński, 2001). 

b. Dwóch autorów: bez względu na to ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy 
podać nazwiska obu autorów i datę publikacji pracy, w przypadku więcej niż jednej 
pracy tych autorów opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery 
alfabetu przy dacie. Nazwiska autorów zawsze należy łączyć spójnikiem „i”, 
nawet w przypadku przywoływania publikacji obcojęzycznej. 
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Przykład zapisu: 
Jak sugerują Iksiński i Nowak (1999)... 
Badania wskazują, iż ... (Iksiński i Nowak, 1999). 

c. 3—5 autorów: przywołanie po raz pierwszy — należy wymienić nazwiska 
wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i stawiając spójnik „i” pomiędzy 
dwoma ostatnimi nazwiskami. Przy kolejnych wskazaniach tej samej pracy można 
zastosować określenie „i współpracownicy” (w przypadku umieszczenia przywo-
łania nazwisk w strukturze zdania) lub „i in.” (w przypadku, gdy nazwiska auto-
rów nie stanowią części struktury zdania). 
Przykład zapisu: 
Przywołanie po raz pierwszy: 
Jak sugerują Nowak, Iksiński i Jankiewicz (2003) ... 
Badania (Nowak, Iksiński i Jankiewicz, 2003) wskazują, iż ... 
Kolejne przywołania: 
Badania Nowaka i współpracowników (2003) wskazują, iż ... Badania te (Nowak  
i in., 2003) ... 

d. 6 i więcej autorów: wymienić należy tylko nazwisko pierwszego autora, zarówno 
gdy praca przywoływana jest po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywołaniach, 
natomiast pozostałych autorów należy zastąpić skrótem „i in.” (gdy nazwiska nie sta-
nowią części struktury zdania). W literaturze cytowanej należy umieścić nazwiska 
wszystkich autorów pracy. 
Przykład zapisu: 
Nowakowski i współpracownicy twierdzą, iż ... (1997). 
Pierwsze badania na ten temat (Nowakowski i in., 1997) sugerują .... 

e. Przywoływanie jednocześnie kilku prac: należy wymienić je alfabetycznie, według 
nazwiska pierwszego autora. Przywołania kolejnych prac muszą być oddzielone 
średnikiem i umieszczone w nawiasie. Lata wydania prac tego samego auto-
ra/autorów muszą być oddzielone przecinkiem. 
Przykład zapisu: 
(Iksiński, 2001; Nowak i Iksiński, 1999) 
(Iksiński, 1997, 1999, 2004a, 2004b; Nowak i Iksiński, 1999) 

f.  Przywoływanie pracy za innym autorem: stosujemy w tekście, natomiast w literatu-
rze cytowanej umieszczamy jedynie pracę czytaną. 
Przykład zapisu: 
Jak wykazał Nowakowski (1990; za: Zieniecka, 2007) ... 
Badania sugerują, iż ... (Nowakowski, 1990; za: Zieniecka, 2007). 

15. Wykaz literatury należy zamieszczać na końcu opracowania. 
Prace zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy 
czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora. 
Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia, wyrównanie do lewego marginesu, a kolej-
ne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 0,4 cm. 
 
Zasady zapisu literatury załącznikowej: 

 
Poniżej znajdują się schematy zapisów bibliograficznych podstawowych źródeł (ar-
tykułów i książek). Sposoby zapisu innych, rzadziej powoływanych źródeł są szcze-
gółowo opisane w szóstym wydaniu „Publication Manual of the American Psycholo-
gical Association”. 
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a. artykuł w czasopiśmie, w którym każdy kolejny numer/zeszyt (issue) w ramach 
jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie pierwsza strona 
opatrzona jest numerem 1): 
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Cza-
sopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strona początku–strona końca. 

b. artykuł w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty (issues) w ramach jed-
nego rocznika nie mają osobnej numeracji stron (pierwsza strona w kolejnym 
zeszycie opatrzona jest numerem kolejnym, po ostatniej stronie w zeszycie po-
przednim): 
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Cza-
sopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca. 

c. jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapi-
su bibliograficznego: Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł 
Czasopisma, nr rocznika, strona początku—strona końca. DOI: xxxxx. 

d. książka: 
Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnic-
two. 

e. książka napisana pod redakcją: 
Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

f.  rozdział w pracy zbiorowej: 
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł 
książki (s. strona początku—strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo. 
W stylu APA proponuje się zapis bibliograficzny bez użycia dwukropka po przy-
imku W (In), pisanym wielką literą. W polskim zapisie jednak przyjmujemy zasa-
dę pisania dwukropka po W: 

g. jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopi-
śmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli 
jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany 
tekst: 
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej. 

16. W wykazie literatury należy zamieścić wyłącznie pozycje przytoczone w artykule. 
17. Opracowanie przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami bę-

dzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań redakcji. 



Charakterystyka zakresu tematycznego poszczególnych działów 
„Wiadomości Statystycznych” 

 STUDIA METODOLOGICZNE 

 W dziale tym zamieszczane są artykuły naukowe zawierające prezentacje teoretycznych rozwiązań metodolo-
gicznych, ze wskazaniem ich praktycznej użyteczności, w tym prace o charakterze przeglądowym i porównawczym 
oraz dotyczące zagadnień etyki statystycznej. Poruszane tu zagadnienia mogą obejmować różnorodne dziedziny 
statystyki, ekonomii matematycznej i ekonometrii, a prezentowane rezultaty badawcze stwarzają możliwość efek-
tywnego zastosowania w empirycznych badaniach i analizach statystycznych, umożliwiając doskonalenie ich 
jakości i zasobu informacyjnego. 

 STATYSTYKA W PRAKTYCE 

 Dział ten dotyczy prac naukowych poświęconych nowatorskim zastosowaniom znanych narzędzi i modeli 
statystycznych w praktyce, analizy i statystycznej oceny określonych zjawisk społeczno-ekonomicznych 
i innych, a w szczególności artykułów wykorzystujących dane pochodzące z zasobów statystyki publicznej. 
Publikowane są tutaj także teksty sygnalizujące praktyczne problemy związane z: projektowaniem badań 
statystycznych, uzyskiwaniem, integracją i przetwarzaniem danych oraz generowaniem wynikowych informa-
cji statystycznych i kontrolą ich ujawniania wraz z propozycjami efektywnych metod rozwiązywania owych 
problemów. 

 EDUKACJA STATYSTYCZNA 

 Artykuły publikowane w tym dziale dotyczą metod i efektów nauczania statystyki oraz popularyzacji myślenia 
statystycznego. W szczególności odnosi się to do problemów związanych z kształceniem w zakresie stosowania 
statystyki na wszystkich poziomach edukacji, a także wykorzystywania nowoczesnych idei i metod dydaktycznych 
(w tym eksperymentów i pokazów) oraz pomocy naukowych (np. komputerów, Internetu i innych urządzeń) 
w nauczaniu statystyki. Szczególną uwagę koncentruje się tutaj na rozumieniu prawdopodobieństwa i statystyki, 
badaniach z zakresu nauczania statystyki, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do statystyki, jak również 
rozumieniu informacji statystycznych. Ponadto ukazywane są problemy związane z prezentacją danych statystycz-
nych oraz ich interpretacją w powszechnym obiegu informacyjnym (np. w środkach społecznego przekazu). 

 STATYSTYKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 Jest to blok tematyczny zawierający artykuły z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do uzy-
skiwania i przetwarzania informacji statystycznych, naliczania danych wynikowych, ich prezentacji i rozpo-
wszechniania oraz dotyczące nowoczesnych technik programistycznych, interaktywnych i komunikacyjnych 
umożliwiających potencjalnym użytkownikom danych statystycznych ich wykorzystanie w oczekiwanym 
przez siebie zakresie i formie. W dziale tym przedstawiane mogą być również artykuły dotyczące: wykorzy-
stania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), gospodarki opartej na wiedzy, problematyki 
innowacyjności, zagadnień dotyczących przepływu informacji we współczesnym społeczeństwie (w tym 
z użyciem Internetu) oraz przetwarzania i analizy zagadnień związanych z Big Data. 

 Z DZIEJÓW STATYSTYKI 

 Prace należące do tego działu tematycznego poświęcone są historii prowadzenia obserwacji statystycznych, 
rozwoju i doskonalenia ich metodologii oraz narzędzi. Ponadto zamieszczane są opisy wartościowych faktów 
dotyczących życia i osiągnięć zawodowych wybitnych statystyków, jak również wiodących instytucji i organi-
zacji statystycznych w Polsce i za granicą. 

 INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE

 Dział ten obejmuje informacje o najważniejszych wydarzeniach w życiu statystyki polskiej i międzynaro-
dowej, działalności Rady Statystyki oraz z życia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a także sprawozdania 
z prestiżowych konferencji naukowych, recenzje książek naukowych i popularnonaukowych z zakresu staty-
styki i ekonometrii, jak również rekomendacje nowych, istotnych i ciekawych pozycji wydawniczych dotyczą-
cych tego obszaru wiedzy. Jest to jedyna część czasopisma zawierająca teksty niemające charakteru artykułów 
naukowych.
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