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Czego oczekujemy od statystycznych 
systemów informacyjnych? 
 
To zależy… 
 
 

1. Od tego, do czego i jak szczegółowe dane są nam 
potrzebne. 

2. Jak biegle nawigujemy po internetowych mediach 
udostępniania informacji. 

3. Od aktualności danych.  
4. Jak biegle orientujemy się w specyfice i metodologii 

danych statystycznych. 
5. Od terminu przygotowania naszego produktu, czyli … 

czy mamy czas na czytanie podręcznika użytkownika. 



Podstawowy sposób wyboru 
danych 

 
 krok 1: wybór informacji, czasu i 

przestrzeni- jeden ekran 
  
krok2: operacje na zestawieniu 
tabelarycznym 
  



To powinno być proste! 



 
 
 

Odbiorcy danych mają problemy 
 
Wybór danych, ale gdzie jest ta informacja? 
- hierarchiczny, tematyczny układ danych 
- terminologia 
Wybór jednostki terytorialnej, ale gdzie leży ta 
gmina? 
- system NTS/NUTS, LAU (kody) 
- narodowe systemy informacyjne (układ alfabetyczny) 

Wyszukiwarki 



Wyszukiwarki 

zaawansowane 



Narzędzia interaktywne 
 
 1. Opcje podstawowe: 

 Tabela (wybór zmiennych, wskaźników) 

Wykres (zmiana grafiki, skali, edycja legendy) 

Mapa (operacje podstawowe, złożone, kartodiagramy, fiszki 

informacyjne, warstwy kontekstowe) 

2.    Grafiki dynamiczne (piramida wieku, inne) 

 
 
 



Narzędzia interaktywne - 
EUROSTAT 



Narzędzia interaktywne 



Narzędzia interaktywne - 
Neighbourhood Statistics  



Narzędzia interaktywne  



Wsparcie analityczne -  dodatkowe opcje 



Narzędzia kompleksowe 
czyli  

wszystko w „jednej pigułce” 



http://stats.oecd.org/childwellbeing/ 



http://stats.oecd.org/childwellbeing/ 



DOBRE PRAKTYKI 
• Intuicyjność systemu wyboru danych 
• Wielojęzyczność 
• Linki do roczników, publikacji 
• Linki do pełnych źródeł danych – dziedzinowych/tematycznych baz 

danych 
• Komponenty „życzliwe” dla odbiorców 

 



Nowości 

Podpowiedzi: 



NOWOŚCI 



POMOC 
 Czy korzysta Pani/Pan z systemu pomocy BDL?

67%

33%

nie
tak



LOGOWANIE - korzyści: 
- dostęp do większej liczby danych 
- możliwość budowania własnego archiwum 
- informacje dla administratora bazy danych 
 
DOWNLOAD – korzyści: 
- tworzenie plików „w tle” 
- możliwość pozyskania dużej liczby informacji 
 
KONTAKT z odbiorcami 
 

PRZYDATNE PRAKTYKI 



Bazy danych - to jest proste … 



Uniwersalne 

Dziękuję za uwagę 
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