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Co to jest Strateg?
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STRATEG  to stworzony przez Główny Urząd Statystyczny 
we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego system:

 ogólnie dostępny,

 na bieżąco aktualizowany,

 wspierający proces programowania i monitorowania
realizacji strategii obowiązujących w Polsce,

 stanowiący repozytorium wskaźników pochodzących
z różnych strategii.



Po co powstał STRATEG?

 udostępnienie nowoczesnych narzędzi analizy i prezentacji
wizualnej zjawisk;

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

 zapewnienie zintegrowanego systemu informacji na potrzeby:

 monitorowania realizacji strategii rozwojowych i polityk publicznych,

 utworzenie spójnego zestawu danych i metadanych;

 programowania i monitorowania nowej perspektywy polityki
spójności na lata 2014-2020,

 monitorowania i analizowania trendów i procesów rozwojowych
w ich wymiarze terytorialnym;



W systemie znalazły się przyjęte i aktualnie obowiązujące strategie,
oraz ważne dokumenty strategiczne:

 Strategia Europa 2020

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju

 9 zintegrowanych strategii rozwoju

 Umowa partnerstwa

 Strategie ponadregionalnych

 16 Strategii wojewódzkich

 Programy Operacyjne

Zakres  informacji – strategie i programy
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 blisko 1400 wskaźników z ponad 130 źródeł;

 łącznie z przekrojami terytorialnymi i wymiarami
– ponad 3,6 mln rekordów

Zakres czasowy i terytorialny
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Dane roczne (od 2003 r.)

obszary funkcjonalne 
(np. Polska Wschodnia)

Unia Europejska                                                           
(UE-27, UE-28, kraje członkowskie, NUTS 2)

Polska ogółem

województwa i inne poziomy 
agregacji terytorialnej  (do poziomu gmin)



System STRATEG zawiera:

 szereg innowacyjnych rozwiązań dotyczących m.in. sposobu
wizualizacji danych w formie:

 tablic

 wykresów,

 map,

 raportów,

 obszerny zbiór metadanych opisujących wskaźniki;

 zestaw dodatkowych informacji, m.in. linków do najważniejszych
dokumentów o charakterze strategicznym, raportów i innych
opracowań.
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Funkcjonalności systemu
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Funkcjonalności systemu - tablice
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Funkcjonalności systemu - wykresy
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Funkcjonalności systemu - mapy
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Funkcjonalności systemu - mapy
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Funkcjonalności systemu - raport
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Funkcjonalności systemu – moduł analityczny
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Funkcjonalności systemu – moduł analityczny



Zastosowanie systemu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Funkcjonowanie bazy STRATEG może w znacznym ułatwić stopniu:

 analizę i ocenę realizacji zadań przewidzianych w 
dokumentach programowych, 

 analizę trendów rozwojowych opartą na wskaźnikach 
realizacji strategii,

 bieżącą pracę ministerstw oraz poszczególnych urzędów 
jednostek samorządu terytorialnego, 

 oceną realizacji polityki spójności, zarówno w ramach 
perspektywy finansowej 2007-2013, jak również 
perspektywy 2014-2020,

 opracowywanie tzw. raportów strategicznych.



Mając na względzie wiarygodność i aktualność danych statystycznych,
jak również ich dostępność, baza może być doskonałym narzędziem
wykorzystywanym przez:

 administrację samorządową,

 administrację rządową,

 pracowników naukowych,

 podmioty gospodarcze,

 organizacje pozarządowe,

 studentów,

 dziennikarzy.

Użytkownicy systemu 
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Wszelkie sugestie, uwagi oraz zapytania dotyczące systemu 

STRATEG prosimy kierować na adres:

http://strateg.stat.gov.pl/

Angelika Koprowicz
Rzecznik Prasowy 

Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

tel. 178535210

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl

http://strateg.stat.gov.pl/

