Załącznik 6. do Strategii #Warszawa2030

WSKAŹNIKI MONITORINGU

Cel

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary

Źródło
danych

Definicja wskaźnika

1. Odpowiedzialna wspólnota

Indeks odpowiedzialnej
wspólnoty

%

Monitoring
wskaźników
celów
operacyjnych

Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną obliczoną z wskaźników celów
operacyjnych celu strategicznego 1. Odpowiedzialna wspólnota.

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

Odsetek mieszkańców
angażujących się
społecznie

%

Barometr
Warszawski

Wskaźnik określa udział osób deklarujących podjęcie co najmniej dwóch
różnych aktywności lub jednej aktywności podjętej przynajmniej dwa razy
w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Na podstawie odpowiedzi na pytanie: Czy
w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęcał(a) Pan(i) swój wolny czas na
dobrowolną i nieodpłatną pracę lub pomoc na rzecz:
- sąsiadów
- osób nieznajomych
- okolicy miejsca zamieszkania
- Warszawy
- zwierząt, środowiska
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Cel

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary
%

Źródło
danych
Barometr
Warszawski

Definicja wskaźnika

1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście

Odsetek mieszkańców
angażujących się w sprawy
miasta

Wskaźnik określa udział osób deklarujących podjęcie co najmniej jednej
aktywności w ciągu 12 miesięcy, niezależnie od częstości podejmowania
aktywności. Na podstawie dwóch pytań: (1) Czy w ciągu ostatnich 12
miesięcy Pan(i) osobiście
- używał(a) Internetu (np. społecznościowe portale, fora) do dyskusji na
temat ogólnomiejskich lub dzielnicowych spraw
- brał(a) udział w proteście/wiecu dotyczącym kwestii związanej ze sprawami
ogólnomiejskimi lub dzielnicowymi
- zbierał(a) podpisy pod petycją lub interweniował(a) w Urzędzie Miasta lub
Urzędzie Dzielnicy/innej jednostce samorządowej w sprawie dotyczącej
kwestii ogólnomiejskich lub dzielnicowych
- brał(a) udział w konsultacjach społecznych na temat spraw dotyczących
miasta lub Pana(i) dzielnicy
oraz
(2) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy głosował(a) Pan(i) na projekt
w ramach Budżetu Partycypacyjnego?

2. Wygodna lokalność

Indeks wygodnej lokalności

%

Monitoring
wskaźników
celów
operacyjnych

Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną obliczoną z wskaźników celów
operacyjnych celu strategicznego 2. Wygodna lokalność.

2.1. Mamy dostęp do szerokiej
oferty mieszkań

Odsetek mieszkańców
pozytywnie oceniających
możliwość kupna i
wynajęcia mieszkania za
rozsądną cenę

%

Barometr
Warszawski

Wskaźnik określa udział osób, które udzieliły jednocześnie odpowiedzi
„zdecydowanie tak” lub „raczej tak” na pytanie: W jakim stopniu zgadza się
Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami na temat oferty
mieszkaniowej w Warszawie?
Warszawa to miasto,
- w którym osoba taka jak może kupić mieszkanie za rozsądną cenę
- w którym osoba taka jak może łatwo wynająć mieszkanie za rozsądną cenę
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Cel

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary
%

Źródło
danych
Barometr
Warszawski

Definicja wskaźnika

2.2. Aktywnie spędzamy czas
blisko domu

Odsetek mieszkańców
korzystających z oferty
wolnego czasu i rozwoju w
swojej dzielnicy
zamieszkania

Wskaźnik określa udział osób, które zadeklarowały wykonywanie co najmniej
jednego z trzech rodzajów aktywności, co najmniej raz w ciągu tygodnia. Na
podstawie pytania: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał Pan(i) na
terenie swojej dzielnicy z:
- zajęć, wydarzeń lub innej oferty domów kultury, bibliotek, Miejsc
Aktywności Lokalnej, domów sąsiedzkich itp.
- zajęć, wydarzeń lub innej oferty ośrodków sportu i rekreacji itp.
- oferty siłowni plenerowych, boisk, placów zabaw

2.3. Korzystamy z usług blisko
domu

Indeks korzystania z
podstawowych usług w
pobliżu miejsca
zamieszkania

%

Barometr
Warszawski

Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną udziałów osób deklarujących
korzystanie z wybranych usług w pobliżu miejsca zamieszkania (tj.
maksymalnie 15 minut dojścia). Na podstawie pytania zadawanego
osobom deklarującym korzystanie z danej usługi: Gdzie na ogół korzysta
Pan(i) z następujących usług:
- opieka nad dziećmi do lat 3 (np. żłobek)
- opieka nad dziećmi w przedszkolu
- edukacja dzieci w szkole podstawowej
- usługi pomocy społecznej
- usługi wsparcia seniorów
- usługi podstawowej opieki zdrowotnej (przychodnie)

2.4. Działamy w warunkach
przyjaznych dla rozwoju
biznesu

Odsetek firm pozytywnie
oceniających warunki do
rozwoju działalności
gospodarczej

%

Barometr
Gospodarczy

Wskaźnik określa udział osób odpowiadających „zdecydowania tak”
i „raczej tak” na pytanie: Jak ogólnie oceniają Państwo warunki do rozwoju
Państwa firmy w Warszawie

3. Funkcjonalna przestrzeń

Indeks funkcjonalnej
przestrzeni

%

Monitoring
wskaźników
celów
operacyjnych

Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną obliczoną z wskaźników celów
operacyjnych celu strategicznego 1. Funkcjonalna przestrzeń.
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Cel

Nazwa wskaźnika

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej
przestrzeni publicznej

Odsetek mieszkańców
zadowolonych z jakości
przestrzeni publicznych (w
dzielnicach i centrum
miasta)

3.2. Żyjemy w czystym
środowisku przyrodniczym

Indeks jakości środowiska
przyrodniczego

Jedn.
miary
%

Źródło
danych
Barometr
Warszawski

%

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska,
Mapa
akustyczna
m.st.
Warszawy,
Barometr
Warszawski

Definicja wskaźnika
Wskaźnik określa udział osób deklarujących pozytywną ocenę
(„zdecydowanie nie jest problemem” lub „raczej nie jest problemem”) co
najmniej 4 z 5 kryteriów oceny przestrzeni publicznych w dzielnicy/ centrum
miasta. Na podstawie pytań:
Na ile dany aspekt jest problemem lub nie jest problemem w przestrzeni
publicznej (np. na skwerach, placach) Pana(i) dzielnicy?
Na ile dany aspekt jest problemem lub nie jest problemem w przestrzeni
publicznej (np. na skwerach, placach) centrum miasta?
- brak wyposażenia w małą architekturę (np. ławki, śmietniki, latarnie)
- mała ilość oraz słaby stan zieleni
- brak estetyki
- brak czystości
- występowanie barier architektonicznych, utrudniających korzystanie
z przestrzeni
Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną ze wskaźników cząstkowych:
- Udział dni w roku z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego PM10 (najwyższa z zanotowanych na stacjach
w Warszawie),
- Odsetek mieszkańców narażonych na przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu drogowego dla wskaźnika LDWN,
- Udział jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w granicach
Warszawy (Wilanówka, Kanał Główny A, Kanał Nowe Ujście, Kanał
Wawerski, Kanał Kamionkowski wraz z Kanałem Gocławskim, Wisła od
Jeziorki do Kanału Młocińskiego, Utrata od źródeł do Żbikówki ze
Żbikówką, Kanał Bródnowski, Kanał Żerański, Kanał Henrykowski) o
stanie dobrym,
- Odsetek mieszkańców oceniających stan zieleni „bardzo dobrze”,
które uprzednio zostały poddane unitaryzacji do skali 0-100
(z uwzględnieniem podziału na stymulanty i destymulanty).
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Cel

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary
%

Źródło
danych
Barometr
Warszawski

Definicja wskaźnika
Wskaźnik określa udział osób, których średnia arytmetyczna ocen
poszczególnych sposobów przemieszczania się wynosi 7 i więcej w skali
1-10. Na podstawie pytań:
Proszę ocenić korzystając ze skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza ocenę bardzo
złą a 10 bardzo dobrą jakość podróżowania po Warszawie następującymi
środkami
- komunikacją miejską
- rowerem
- pociągów ( SKM, WKD, KM)
oraz
Proszę ocenić jakość przemieszczania się pieszo po Warszawie.

3.3. Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego

Indeks zadowolenia z
jakości przemieszczania
się po mieście

4. Twórcze środowisko

Indeks twórczego
środowiska

%

Monitoring
wskaźników
celów
operacyjnych

Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną obliczoną z wskaźników celów
operacyjnych celu strategicznego 4.Twórcze środowisko.

4.1. Rozwijamy nasz twórczy
potencjał

Odsetek mieszkańców
rozwijających swoje
kompetencje

%

Barometr
Warszawski

Wskaźnik określa udział osób deklarujących jednocześnie podnoszenie
kwalifikacji (co najmniej jedna aktywność w ciągu 12 miesięcy) oraz udział
w kulturze (co najmniej dwie różne aktywności lub jedna co najmniej dwa
razy w ciągu 12 miesięcy). Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania:
(1) podnoszenie kwalifikacji: Czy w ostatnich 12 miesiącach podnosił(a)
Pan(i) swoje kwalifikacje poprzez:
- uczestnictwo w dokształcaniu w postaci szkoleń, kursów itp.
- uczestnictwo w konferencjach, seminariach itp.
- czytanie specjalistycznych wydawnictw, np. książek, czasopism
(2) Uczestnictwo w kulturze: Czy w ostatnich 12 miesiącach była(a) Pan(i):
- w muzeum/galerii
- na koncercie muzyki rozrywkowej
- na koncercie muzyki poważnej
- w teatrze/operze
- w kinie
- w domu kultury/klubie kultury
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Cel

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary
%

Źródło
danych
Barometr
Gospodarczy

4.2. Generujemy innowacje

Odsetek przedsiębiorców z
sektorów innowacyjnego i
kreatywnego
zadowolonych z warunków
do generowania i rozwoju
innowacji

4.3. Przyciągamy talenty i
liderów

Indeks przyciągania
talentów i liderów

%

Główny Urząd
Statystyczny,
Barometr
Gospodarczy,
Warsaw
Convention
Bureau

4.4. Inspirujemy świat

Indeks obecności na arenie
międzynarodowej

%

Ośrodek
Przetwarzani
Informacji –
Państwowy
Instytut
Badawczy,

Definicja wskaźnika
Wskaźnik określa udział firm udzielających odpowiedzi „bardzo dobrze” lub
„raczej dobrze” (przedstawicieli firm należących do sektora innowacyjnego
i kreatywnego) na pytanie: Jak oceniają Państwo warunki do tworzenia
i rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach w Warszawie?
Definicja firm należących do sektorów innowacyjnego (wysokich i średnich
technologii) zgodnie Aneksem nr VII do opracowania „Nauka i technika w
2014 r.”, wydanego przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w
Szczecinie, seria Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015.
Definicja sektora kreatywnego zgodnie z delimitacją sektora kreatywnego
przedstawioną w opracowaniu: „Sektor kreatywny w województwach
pomorskim i kujawsko-pomorskim”, Raport z badań, Sieć Kreatywnego
Biznesu, Autorzy: Mirosław Grochowski, Sylwia Dudek-Mańkowska,
Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, Gdańsk 2012, Tabela 3., str. 16,
Podklasy PKD 2007.
Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną ze wskaźników cząstkowych:
• Udział studentów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów
• Odsetek firm deklarujących, że łatwo jest przyciągnąć wysoko
wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników z zagranicy - udział firm
udzielających odpowiedzi „zdecydowania tak” lub „raczej tak”
(przedstawicieli firm należących do sektora innowacyjnego
i kreatywnego) na pytanie: Czy w Państwa ocenie Warszawa jest
miejscem, do którego łatwo jest przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych i
kreatywnych pracowników z zagranicy? Definicja firm należących do
sektorów innowacyjnego i kreatywnego jak wyżej.
• Liczba konferencji międzynarodowych, organizowanych przez
stowarzyszenia na 1 mln mieszkańców
• Liczba prywatnych spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego
na 10 tys. mieszkańców
Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną ze wskaźników cząstkowych:
• Liczba artykułów opublikowanych w zagranicznych czasopismach
znajdujących się na liście JCR i ERIH na 10 tys. mieszkańców
• Wyjazdy teatrów, których organizatorem jest m.st. Warszawa, na festiwale
oraz inne występy zagraniczne na 1 mln mieszkańców (waga 0,5)
• Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej – polskie za granicą na
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Cel

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary

Źródło
danych
Biuro Kultury,
Główny Urząd
Statystyczny,
Barometr
Gospodarczy

Definicja wskaźnika
1 mln mieszkańców (waga 0,5)
• Odsetek firm z sektorów kreatywnego oraz innowacyjnego (wysokich i
średnich technologii) prowadzących działalność eksportową - Wskaźnik
określa udział firm udzielających odpowiedzi „tak” (przedstawicieli firm
należących do sektora innowacyjnego i kreatywnego) na pytanie:
Czy Państwa firma eksportuje towary lub usługi?
Definicja firm należących do sektorów innowacyjnego (wysokich i średnich
technologii) i kreatywnego jak wyżej.
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Wskaźniki kontekstowe
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Źródło
danych

os.

Główny
Urząd
Statystyczny

Przyrost naturalny na
1 000 mieszkańców

-

Główny
Urząd
Statystyczny

Udział ludności
w wieku
poprodukcyjnym

%

Główny
Urząd
Statystyczny

lata

Główny
Urząd
Statystyczny

Frekwencja
w wyborach lokalnych

%

Główny
Urząd
Statystyczny

PKB na 1 mieszkańca

zł

Główny
Urząd
Statystyczny

Liczba ludności

Przeciętne trwanie
życia noworodka

Definicja wskaźnika
Wskaźnik określa liczbę ludności ogółem, wg miejsca zamieszkania, na koniec danego roku.
Dane sporządzane są w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych. Dla okresów międzyspisowych
przyjmuje się wyniki spisu powszechnego za bazę wyjściową dla gminy. Następnie naliczane są dane metodą
bilansową według następującego schematu:
−
stan ludności na początek okresu (rok) w gminie
−
+ urodzenia żywe - zgony
−
+ zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy)
−
- wymeldowania z pobytu stałego (do innych gmin i za granicę)
−
+/ - przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych
−
= stan ludności na końcu okresu (roku) w gminie.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie (przyrost naturalny)
w przeliczeniu na 1 000 ludności wg miejsca zamieszkania. Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę
ludności, opracowaną na bazie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wg miejsca zamieszkania.
Zgodnie z definicją GUS, wiek poprodukcyjny, to wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj.
dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa średnią liczbę lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku 0 lat przy założeniu
umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia, wg podziału na płeć.
Tablice trwania życia składają się z kilku funkcji względem wieku, związanych ze sobą matematycznie (m.in.
liczba dożywających, liczba zmarłych, prawdopodobieństwo zgonu, przeciętne dalsze trwanie życia),
określających teoretyczny proces wymierania populacji w miarę jej starzenia się. Wartości tych funkcji oblicza się
na podstawie liczby zgonów i liczby ludności według płci i wieku, zaobserwowanych w danym okresie (przeważnie
1 roku).
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa stosunek liczby oddanych głosów (ważnych kart do głosowania) do ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania podczas wyborów lokalnych (samorządowych).
Przyjęto prezentację wskaźnika obejmującą wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – I tura wyborów.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa wartość produktu krajowego brutto (PKB), która przypada na jednego mieszkańca.
Produkt krajowy brutto to końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących
rezydentami.
Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 VI, opracowaną na bazie wyników
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Źródło
danych

Nakłady na B+R
w relacji do PKB

%

Główny
Urząd
Statystyczny

Dochody własne
budżetu miasta na
1 mieszkańca

zł

Główny
Urząd
Statystyczny

Wydatki majątkowe
inwestycyjne z budżetu
miasta na 1
mieszkańca

zł

Główny
Urząd
Statystyczny

Poziom emisji CO2

t/r

Główny
Urząd
Statystyczny

Definicja wskaźnika
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa udział nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w wartości produktu krajowego
brutto (PKB).
Działalność badawczo-rozwojowa to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu
wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla
tej wiedzy. Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja
niepewności naukowej i/ lub technicznej, czyli rozwiązanie problemu nie wypływające w sposób oczywisty z
dotychczasowego stanu wiedzy. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R) obejmują:
−
nakłady wewnętrzne, ujmujące wartość prac badawczych i rozwojowych danej jednostki wykonanych przez
własne zaplecze badawcze, niezależnie od źródeł ich finansowania; do nakładów wewnętrznych zalicza się
nakłady bieżące poniesione na badania podstawowe, stosowane, przemysłowe i prace rozwojowe oraz
nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R;
−
nakłady zewnętrzne, ujmujące wartość prac badawczych i rozwojowych w danej jednostce nabytych od
innych jednostek (krajowych i zagranicznych).
Nakłady inwestycyjne na środki trwałe podaje się łącznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej, niezbędnej do wykonania określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych,
lecz do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków trwałych.
Produkt krajowy brutto to końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących
rezydentami.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa wartość dochodu własnego budżetu miasta, która przypada na 1 mieszkańca.
Źródłami dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) są m.in.: wpływy z podatków, opłat,
dochody z majątku jst, spadki, zapisy i darowizny na rzecz jst, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych
w odrębnych przepisach, odsetki od pożyczek udzielanych przez jst (o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej),
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody jst, odsetki od środków finansowych
gromadzonych na rachunkach bankowych (o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) i inne. W rozumieniu
ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności, opracowaną na bazie wyników Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa wartość wydatków inwestycyjnych, która przypada na 1 mieszkańca.
Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności, opracowaną na bazie wyników Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik obejmuje poziom emisji CO2 pochodzący z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza.
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń, do których
zaliczono wszystkie jednostki organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochronny Środowiska i
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Źródło
danych

Liczba studentów na
10 000 mieszkańców

os.

Główny
Urząd
Statystyczny

Stopa bezrobocia
rejestrowanego

%

Główny
Urząd
Statystyczny

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto

zł

Główny
Urząd
Statystyczny

Zasięg korzystania ze
środowiskowej pomocy
społecznej

%

Główny
Urząd
Statystyczny

Przeciętna
powierzchnia użytkowa
1 mieszkania

m

2

Główny
Urząd
Statystyczny

Definicja wskaźnika
Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję
substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz.
U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). Ustalona w ten sposób zbiorowość jednostek sprawozdawczych (zakładów)
utrzymywana jest corocznie, co m.in. zapewnia zachowanie ciągłości i porównywalności wyników badania.
Zbiorowość ta może być powiększona jedynie w szczególnych wypadkach, np. o jednostki nowouruchomione lub
rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa liczbę studentów w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. Dane obejmują studentów (łącznie
z cudzoziemcami) uczelni publicznych i niepublicznych wg faktycznej lokalizacji uczelni/ jednostek
zamiejscowych. Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności, opracowaną na bazie wyników
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez
pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego.
(na podstawie definicji GUS)
Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za
prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach
oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby
zatrudnionych w danym okresie, po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za
granicą.
Dane nie obejmują informacji pochodzących z podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
(na podstawie definicji GUS)
Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej to udział beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej w liczbie ludności ogółem. Środowiskowa pomoc społeczna to pomoc udzielana ludności w miejscu
zamieszkania za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wspiera je w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wskaźnik obejmuje
dane o zbiorowości poniżej kryterium dochodowego i powyżej tego kryterium (ogółem).
(na podstawie definicji GUS)
Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania to iloraz powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do
użytkowania i liczby tych mieszkań na danym terenie.
Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII.
Powierzchnia użytkowa mieszkania to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu lub budynku
mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alkow, holi,
korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania
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Nazwa wskaźnika

Liczba mieszkań na
1 000 ludności
Udział powierzchni
objętej obowiązującymi
miejscowymi planami
zagospodarowania
przestrzennego
Liczba obsłużonych
pasażerów w portach
lotniczych

Jednostka
miary

Źródło
danych

mieszkanie

Główny
Urząd
Statystyczny

%

Główny
Urząd
Statystyczny

mln. os.

Urząd
Lotnictwa
Cywilnego

Definicja wskaźnika
(m.in. pracownia artystyczna, pomieszczenia rekreacyjne itp.).
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa liczbę mieszkań, która przypada na 1 000 mieszkańców.
Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII.
Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności, opracowaną na bazie wyników Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w ogólnej powierzchni obszaru.
(na podstawie definicji GUS)
Wskaźnik określa liczbę obsłużonych pasażerów w portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym –
regularnym i czarterowym. W przypadku Warszawy przez Lotnisko Chopina w Warszawie oraz Lotnisko
Warszawa-Modlin.
(na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
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