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Geneza prac nad zestawem 
wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju

 Projekt: „Wsparcie w zakresie rozwijania zestawu wskaźników do monitorowania narodowych
strategii zrównoważonego rozwoju – Rozwój i wdrożenie polskiego zestawu wskaźników
zrównoważonego rozwoju”.

 Podczas realizacji projektu w latach 2009-2011 prowadzone były pierwsze prace, mające na celu
opracowanie zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój kraju oraz
sformułowanie i wdrożenie strategii ich udostępniania (publikacja „Wskaźniki zrównoważonego
rozwoju Polski” oraz Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju).

 Ze względu na brak strategii zrównoważonego rozwoju w Polsce, projekt zakładał dobór
wskaźników na podstawie założeń i celów odnoszących się do wyzwań zrównoważonego rozwoju
zapisanych w krajowych dokumentach strategicznych, uwzględniających spójność społeczną,
ekonomiczną i ekologiczną.
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Geneza prac nad zestawem 
wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju

 W pracach nad zestawem wskaźników monitorujących ZR zastosowano definicję zrównoważonego
rozwoju zawartą w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w art. 3 pkt 50:

Zrównoważony rozwój – to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

 Wynikiem projektu był zestaw 77 wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju w układzie 4 ładów:
społecznego, gospodarczego, środowiskowego i instytucjonalno-politycznego.

 Opracowany zestaw wskaźników stał się przedmiotem dalszych prac, prowadzonych w ramach
zadania statutowego Urzędu Statystycznego w Katowicach. Miały one na celu aktualizację
wypracowanego zestawu wskaźników oraz poszukiwanie mierników najlepiej obrazujących ideę
zrównoważenia, szczególnie w warunkach opracowywania nowych dokumentów strategicznych.
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Założenia przyjęte w pracach aktualizacyjnych nad zestawem 
wskaźników zrównoważonego rozwoju 

 W pierwszym etapie prace aktualizacyjne dotyczyły wypracowanej w ramach projektu listy
wskaźników i miały na celu rewizję metryk wskaźników (dodano wyjaśnienia metodyczne,
zaktualizowano monitorowane cele w zakresie obowiązujących dokumentów strategicznych) oraz
aktualizację danych.

 W drugim etapie dokonano analizy celów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju
zapisanych w obowiązujących krajowych dokumentach strategicznych oraz przeglądu
międzynarodowych dokumentów (m.in. dokumentu końcowego Szczytu Ziemi Rio +20 „Przyszłość
Jakiej Chcemy”) i baz danych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz opracowano
propozycje nowych wskaźników do listy krajowej.

 Punktem wyjścia do aktualizacji zestawu wskaźników były założenia i rozwiązania przyjęte
w trakcie realizacji projektu zakończonego w 2011 r., dotyczące zarówno metody doboru
wskaźników, jak również ich grupowania według ładów i dziedzin.
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Założenia przyjęte w pracach aktualizacyjnych nad zestawem 
wskaźników zrównoważonego rozwoju 

 Wybór wskaźników poprzedzony został dyskusją i próbą odpowiedzi na pytanie: co chcemy
mierzyć?, czyli jakie elementy koncepcji zrównoważonego rozwoju będą przedmiotem pomiaru.
Podstawę monitoringu stanowił komplementarny opis ww. koncepcji rozwoju poprzez
identyfikację:

• zasad zrównoważonego rozwoju, stanowiących podstawowy „filtr” dla selekcji wskaźników,

• celów jako pozytywnych stanów docelowych rozwoju, opisanych w różnych dokumentach
strategicznych,

• ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, instytucjonalno-politycznego.

 Podczas doboru wskaźników w ramach poszczególnych ładów i dziedzin kierowano się następującymi
kryteriami:
• obecność na liście wskaźników do monitorowania realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju

UE,
• porównywalność międzynarodowa,
• dostępność danych,
• wiarygodność źródła danych.
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Założenia przyjęte w pracach aktualizacyjnych nad zestawem 
wskaźników zrównoważonego rozwoju 

 Wśród licznych wymogów poprawności wskaźnika zrównoważonego rozwoju należy wymienić przede
wszystkim:

• konieczność występowania związku merytorycznego z opisywanym zjawiskiem zrównoważonego
rozwoju poprzez odpowiedź na pytania: czy wskaźnik wyraża istotę zrównoważonego rozwoju?
oraz jaki ład, temat, jaką zasadę oraz cel rozwojowy wskaźnik opisuje?

• poprawność formalną ocenianą na podstawie ogólnych zasad poprawności budowy wskaźnika:
interpretacja (dostępność wyjaśnień i komentarzy ułatwiających zrozumienie treści
prezentowanych informacji), teoretyczna trafność (czy wskaźnik możliwie najlepiej
odzwierciedla zachodzące zjawiska), metodologia (czy istnieje jasna i czytelna metodologia
obliczania wskaźnika, jakość, porównywalność i dostępność danych).

 W aktualizacji zestawu wskaźników uwzględniono również aspekty niezapisane w krajowych
dokumentach strategicznych, jednakże istotne z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego
rozwoju. Zapoznano się zatem z publikacjami i artykułami polskich naukowców na temat
zrównoważonego rozwoju, dokonano przeglądu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój
w wybranych krajach członkowskich UE oraz organizacjach międzynarodowych.

 Prace aktualizacyjne przebiegały przy współpracy i wsparciu merytorycznym eksperta
ze środowiska naukowego.
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Założenia przyjęte w pracach aktualizacyjnych nad zestawem 
wskaźników zrównoważonego rozwoju 

 Wyboru celów związanych ze zrównoważonym rozwojem kraju dokonano na podstawie
dokumentów strategicznych oraz polityk:
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK)

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK)

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG)

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL)

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT)

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 (BEiŚ)

Strategia „Sprawne Państwo 2020” (SSP)

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SRKS)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR)

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 (SRSBN RP)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)

Umowa Partnerstwa (UP)

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka Leśna Państwa

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025

Polityka Klimatyczna Polski



Wyniki prac aktualizacyjnych nad zestawem wskaźników 
zrównoważonego rozwoju 

 Wynikiem prac był wyjściowy zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju tzw. długa lista.
Wykaz ten składał się z 76 wskaźników wybranych do monitorowania zrównoważonego rozwoju
kraju w 2011 r. oraz 56 nowych wskaźników.

 Na końcowym etapie ograniczono liczbę wskaźników, biorąc pod uwagę ocenę ich znaczenia dla
zrównoważonego rozwoju kraju. Pod uwagę wzięto również zjawiska specyficzne i szczególnie
istotne dla Polski.

 Efektem przeprowadzonej selekcji wskaźników był dobór do zestawu krajowego 101 mierników
rekomendowanych do monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju. Zaktualizowany zestaw
zawiera wskaźniki ze źródeł statystycznych, administracyjnych oraz badań prowadzonych przez
inne instytucje. Charakterystyki wskaźników dokonano według jednolitego schematu opisu
metodologicznego tworzącego tzw. metryki. Wypracowany w ten sposób zestaw wskaźników
stanowi propozycję statystyki publicznej w zakresie pomiaru zrównoważonego rozwoju kraju.
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Strategia udostępniania wskaźników zrównoważonego rozwoju –
opracowanie publikacji ogólnopolskiej
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W 2015 r. ukazała się kolejna edycja publikacji
„Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski”
prezentująca zaktualizowany zestaw wskaźników
zrównoważonego rozwoju kraju. Główną część publikacji
stanowi opis analityczny wskaźników zrównoważonego
rozwoju kraju wzbogacony tabelami i wykresami,
zawierającymi dane w zakresie dostępnym za lata 2004-
-2014. Dane dla Polski zestawiono z danymi dla Unii
Europejskiej oraz poszczególnych krajów członkowskich.
Opisy wskaźników poprzedzono skróconą metryką,
zawierającą oprócz definicji także podstawowe
wyjaśnienia metodyczne oraz informacje o znaczeniu
miernika dla zrównoważonego rozwoju.



Strategia udostępniania wskaźników zrównoważonego rozwoju –
budowa aplikacji
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Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Wybór jednej jednostki terytorialnej 
i wskaźników dla porównania



Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

15http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/

Wybór po naciśnięciu ikony „lupa”



Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Widok po wybraniu jednostki 
terytorialnej i wskaźników 

do porównania

Ikona umożliwiająca przywrócenie 
zwiniętych lub zamkniętych tablic



Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Wybór lat i jednostek terytorialnych 
dla porównania



Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Wybór po naciśnięciu ikony „lupa”



Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Prezentacja danych na mapie dla 
wybranych krajów UE



Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Mapa moduł krajowy



Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
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