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System Metadanych 
Statystycznych
System Metadanych Statystycznych (SMS) to system, w którym 
gromadzone są metadane opisujące proces statystyczny. 



Rola SMS

System Metadanych Statystycznych – realizuje zadania 
związane z projektowaniem struktur metadanych, 
gromadzeniem oraz udostępnianiem metadanych 

statystycznych, w tym związanych z badaniem statystycznym i 
jego przebiegiem.
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Metadane statystyczne 
Informacje o danych statystycznych, w tym definicje pojęć, metodologie 
badań, klasyfikacje, wskaźniki jakości, a także szczegółowe informacje o 
relacjach pomiędzy danymi, regułach walidacji itp.

Cel wspólnego repozytorium metadanych

Zapewnienie standaryzacji i harmonizacji badań poprzez metadane 
definicyjne i procesowe – zapewnienie spójnej, jednoznacznej i 
zunifikowanej definicji elementów badania statystycznego 

Usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do 
standardów klasyfikacyjnych oraz systemu metadanych urzędom 
administracji publicznej, podmiotom życia społeczno-gospodarczego i 
obywatelom

Doskonalenie systemu metadanych, ze zwróceniem uwagi na ich funkcję 
informacyjną niezbędną do prawidłowej interpretacji danych statystycznych 
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Metadane w SMS
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Słownik 
pojęć

Klasyfikacje
Listy kodowe

Zmienne

Wskaźniki 
jakości

Opisy źródeł 
danych

Opisy rejestrów  
statystycznych, 
kartotek

Opisy struktur 
wielowymiarowych

Definicje badań

Program badań

Definicje 
procesów

Definicje 
algorytmów

Akty prawne

Harmonogramy

Dziedziny

Definicyjne

Strukturalne

Jakości

Badania i 
metodologiczne

Metadane

Procesowe

Repozytorium 
Standardów 
Informacyjnych

http://stat.gov.pl/metainformacje/repozytorium-standardow-informacyjnych/

http://stat.gov.pl/metainformacje/repozytorium-standardow-informacyjnych/


Integracja metadanych
Sprawne wykorzystanie tak obszernego zbioru danych wymaga 
harmonizacji danych i metadanych. Konieczne jest więc prowadzenie 
prac w dziedzinie standaryzacji kodowania informacji. Niezbędne jest 
też zapewnienie przyjaznego dla użytkownika inteligentnego 
oprogramowania wyszukiwania i przetwarzania informacji poprzez 
wykorzystanie metadanych. Prace związane ze standaryzacją 
metadanych systemu informacji statystycznej są podstawowymi pracami 
wstępnego etapu realizacji całego projektu. 
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metadane nadrzędne, tj. takie, które są związane z 

zarządzaniem całym procesem statystycznym oraz takie, które 

są wspólne dla wszystkich badań 

metadane badania, tj. powstające w ramach poszczególnych 

etapów i podprocesów badania realizowanego wg modelu 

produkcji statystycznej dla statystyki publicznej (GSBPM)

Metadane 
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Zmiana ustawy o statystyce publicznej 
– wpływ na Pbssp 2018

Co określa 
zmiana ustawy 

dla Pbssp 2018?

Rezygnacja z rozporządzenia 
Prezesa RM ws. wzorów 

formularzy…
(uchylony art. 31)

Upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych z katalogu 
danych wymienionych w art. 

35b ust. 1

Zmieniona zawartość Pbssp (art. 
18 ust. 1)

Ujęcie w Pbssp informacji 
dotyczących zakresu 

przekazywanych danych
(art. 18 ust.1 pkt 8 a)

Ujęcie w Pbssp szczegółowego 
zakresu  pozyskiwanych danych 

osobowych
(art. 18 ust.1 pkt 8 a)

Nie zamieszczanie w Pbssp
informacji o kosztach badań 

(art. 18 ust. 1
– uregulowane w art. 50)

Szczegółowy format 
przekazywanych danych będzie 
udostępniany na stronie www

(art. 18a ust.3)
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Zmiana nazewnictwa 
– formularz, ankieta, 

struktura zbioru 
z systemu informacyjnego 

= zestaw danych



Nowe podejście do procesu przygotowania 
Pbssp 2018 (1) 

Środowisko informatyczne – System Metadanych Statystycznych (SMS). 

SMS dostępny będzie dla autorów badań zarówno z jednostek służb statystyki publicznej, 
jak i jednostek zewnętrznych.

Uporządkowany opis elementów Pbssp, a następnie ich prezentacja w postaci raportów -
opisów badań/kart badań, a także zestawów danych wraz ze zmiennymi w zestawach. 

Prezentacja na stronie internetowej GUS zakresu zmiennych w poszczególnych zestawach 
oraz ich formatów w celu zastąpienia rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy i ankiet. 

Powiązane modele oraz słowniki wspierające autorów przy opisywaniu badań, zestawów 
danych oraz definiowaniu zmiennych mają zapewnić standaryzację zapisów i eliminację 
błędów w opisach.

Pbssp 2018 będzie podzielony na 2 części:

◦ Część I. Informacje o badaniach, 

◦ Część II. Informacje o przekazywanych danych.
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Nowe podejście do procesu przygotowania 
Pbssp 2018 (2)

• Raporty zawierające metadane z modelu Opis badania (i powiązanych modeli) będą 
stanowiły część I Pbssp. 

• Raporty zawierające metadane z modelu Zestaw danych (i powiązanych modeli) będą 
stanowiły część II Pbssp oraz generowały informacje na stronę internetową. 

• Informacje zawarte w obydwu częściach spełnią wymogi ustawowe zawarte 
w art. 18 ust.1.

• W programie badań jako zakres pozyskiwanych danych w poszczególnych zestawach 
danych będą prezentowane nazwy pakietów danych. 

• Uszczegółowienie informacji nt. zakresu pozyskiwanych danych będzie prezentowane na 
stronie internetowej w postaci:

– wykazu pakietów wraz ze zmiennymi wchodzącymi w ich skład, 

– wykazu poszczególnych zestawów danych wraz ze zmiennymi zbieranymi w zestawach,

– formatów przekazywanych danych (art. 18 a. ust.2 ustawy).
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Elementy Pbssp 2018 oraz zakres informacji 
prezentowanych na stronie internetowej

Cz. I
Informacje 
o badaniach

Cz. II
Informacje 
o przekazywanych danych

Strona internetowa

• temat,

• organ lub podmiot 
prowadzący,

• cykliczność,

• cel,

• szczegółowy zakres 
podmiotowy 
i przedmiotowy,

• źródła danych,

• rodzaje wynikowych 
informacji statystycznych 
oraz formy i terminy 
ich udostępniania

• źródła danych (nazwy i symbole zestawów 
danych),a w przypadku systemów 
informacyjnych także nazwa źródła danych),

• podmioty przekazujące dane,

• zakres danych ze wskazaniem podmiotów 
przekazujących te dane, (zakres danych 
będzie wskazany 
w postaci pakietów),

w tym szczegółowy zakres danych 
osobowych z katalogu danych wymienionych 
w art. 35b ust. 1, 

• poziom agregacji,

• obligatoryjność albo dobrowolność 
przekazania,

• postać i forma,

• częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

• metody obserwacji, o których mowa
w art. 6 ust. 1.

Wykaz zestawów danych
Zestaw - obecny formularz/ankieta lub struktura 
zbioru z systemu informacyjnego. 

Wykaz pakietów i ich zawartość (wszystkie 
zmienne bazowe wchodzące 
w skład pakietu) 
Pakiet - grupa zmiennych charakteryzujących 
pewien obszar merytoryczny o 
podobnym/zbliżonym charakterze 
przedmiotowym, niezależnych od obiektu 
obserwacji.

Formaty
Informacje opisujące dane pozyskiwane 
na formularzach oraz z zewnętrznych systemów 
informacyjnych wg określonej struktury.
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Korzyści proponowanego rozwiązania (1)

Zsynchronizowanie i uporządkowanie danych wejściowych.

Łatwiejsze rozpoznanie i eliminacja redundancji danych.

Uniknięcie wielokrotnego zbierania tych samych danych.

Ograniczenie liczby błędów autorów badań w wyniku stosowania 
słowników.

Ze środowiska informatycznego przygotowanego przez GUS do 
opracowania Pbssp będą korzystać jednostki autorskie również spoza 
służb statystyki publicznej, samodzielnie wprowadzając opisy własnych 
badań.

Możliwość precyzyjnego monitorowania prac na każdym etapie 
przygotowywania Pbssp poprzez tworzenie raportów.
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Korzyści proponowanego rozwiązania (2)
Podczas korzystania z programu badań

Podział Pbssp na dwie części umożliwi:
◦ respondentom łatwe dotarcie do obowiązków sprawozdawczych (cz. II Pbssp),

◦ osobom zainteresowanym metodologią badań dostęp do jej opisu (cz. I 
Pbssp).

Na stronie internetowej zapewnimy hiperłącza umożliwiające 
„przemieszczanie się” między cz. I i II oraz wykazem pakietów, zastawów 
danych i formatów przekazywanych danych.

W wersji pliku pdf programu badań, w pkt 8 dotyczącym źródeł danych 
wykorzystywanych w badaniu ujęte będą odniesienia do liczby porządkowej, pod 
którą dane źródło będzie zamieszczone 
w cz. II Pbssp.
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Pakiety danych

• Pakiet jest to grupa zmiennych bazowych charakteryzujących pewien obszar 
tematyczny o podobnym/zbliżonym charakterze przedmiotowym, niezależnych od 
obiektu obserwacji.

• Cel tworzenia pakietów:
‒ wspieranie procesu projektowania badań statystycznych,

‒ uspójnienie i ujednolicenie zapisów w programie badań (ograniczenie dowolności 
formułowania zapisów dotyczących zakresu pozyskiwanych danych),

‒ pogrupowanie pozyskiwanych w zestawach danych według obszarów tematycznych,

‒ ułatwienie konstruowania zakresu wykorzystywanych danych w badaniach poprzez 
uporządkowanie informacji na temat już pozyskiwanych danych, 

‒ minimalizacja ilości treści zawartych w Pbssp.

• Dotychczas zostało określonych ok. 500 pakietów zawierających ok. 3500 zmiennych 
bazowych.

• Odpowiedzialność za pakiet i powiązane do niego zmienne bazowe przypisana jest 
zawsze do jednostek statystyki publicznej/ właścicieli pakietów.
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Zestaw danych

Zamiast dotąd stosowanego określenia „wzór formularza” 
wprowadzono określenie „zestaw danych”.

Zestaw danych należy rozumieć jako formularz/ankietę 
lub strukturę zbioru danych z systemu informacyjnego. 

Dla każdego zestawu danych będą wskazane informacje: poziom 
agregacji, obligatoryjność albo dobrowolność przekazania danych, 
postać, forma, częstotliwość, termin, miejsce przekazania, metody 
obserwacji, zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te 
dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych.
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Zakres danych – Zmienne

Zmienna bazowa jest to podstawowa cecha badana 
w badaniu statystycznym, posiadająca swoją nazwę. 
Zmienna bazowa jest niepowtarzalna i jednoznacznie 
określa badaną cechę.

Zmienna w badaniu to zmienna bazowa 
wraz z określającymi ją atrybutami.
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PBSSP’2018
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12297650/12429934/12429935/doku
ment308122.pdf

Cały akt prawny wraz załącznikiem PBSSP’2018

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/12297650/12429934/12429935/dokument308122.pdf


Formaty przekazywanych 
danych
formaty przekazywanych danych_20072017.docx

GUS zobowiązany jest do opublikowania formatów danych do 31 
grudnia każdego roku na swojej stronie internetowej.

Organy prowadzące badania statystyczne w ramach Pbssp są 
zobowiązane do udostępnienia formatów danych na swojej stronie 
internetowej – do 31 grudnia każdego roku

formaty przekazywanych danych_20072017.docx


BIP- interaktywny program, 
badań i formaty danych











Dziękuję za uwagę


