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Co to jest Strateg? 

 
System STRATEG jest publicznie dostępnym, na bieżąco aktualizowanym systemem 
wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych 
działań na rzecz wzmocnienia spójności społecznej.  
 
Baza zawiera obszerny zestaw mierników kluczowych dla monitorowania rozwoju  
(głównie o rocznej częstotliwości) na poziomie kraju, jak również na niższych szczeblach 
podziału terytorialnego. W celu zapewnienia możliwości porównań międzynarodowych  
baza gromadzi również podstawowe wskaźniki dla Unii Europejskiej i krajów 
członkowskich.  
 
Analizę i percepcję informacji ułatwiają narzędzia służące do wizualizacji danych w formie 
map i wykresów, jak również obszerny zbiór metadanych opisujących wskaźniki. Ponadto 
w zasobach systemu znaleźć można zestaw dodatkowych informacji, m.in. linków do 
najważniejszych dokumentów o charakterze strategicznym, raportów i innych opracowań. 
 
 
  
 



Główne menu nawigacyjne 

Moduł informacyjny 

Predefiniowane wykres i mapa 



GRUPOWANIE WSKAŹNIKÓW 
 
A. Według dokumentów strategicznych 

 
Aby wyświetlić wskaźniki dla strategii należy rozwinąć element menu nawigacyjnego  
„Strategie i programy”. Po wybraniu jednej z wyświetlonych pozycji, zostanie 
zaprezentowana tablica statyczna/predefiniowana zawierająca wskaźniki  
uporządkowane według układu przyjętego w dokumencie strategicznym wraz  
z przypisanymi wartościami (w tym bazowymi, pośrednimi oraz docelowymi).  
 
Nad tablicą umieszczono krótki opis strategii, wraz z linkiem do strony internetowej 
dotyczącej tego dokumentu. 
 
Okno „Ustawienia” pozwala na ukrycie kolumn z wartościami pośrednimi  
lub/i docelowymi. 
 
Istnieje możliwość zaprezentowania wskaźników w formie wykresu.  
W tym celu należy kliknąć zakładkę „Wykres”. 
 
Z tablicy można, poprzez podwójne kliknięcie na nazwę wybranego wskaźnika, przejść  
do tablicy dynamicznej – pozwalającej na dalszą pracę na wskaźnikach. 

 



Rozwinięte menu „Strategie i programy” – 
możliwość wyboru strategii/programu. 



Krótki opis strategii. 

Zakładka „Wykres” – moduł 
pozwalający na wyświetlenie 
danych z tablicy statycznej w 
formie wykresu. 

Kliknięcie na nazwę wskaźnika przenosi do 
tablicy umożliwiającej dobór innych 
wskaźników i modyfikacje. 

Ikona „i” – możliwość wyświetlenia 
informacji o wskaźniku, tzw. „metryczki”. 

Okno „Ustawienia” tablicy – możliwość 
ukrycia kolumn z wartościami 
pośrednimi i docelowymi. 

Wydruk tablicy. Zapis tablicy do 
wybranego formatu. 

 
Widok tablicy predefiniowanej dla wybranej  strategii  

 



Po kliknięciu na zakładkę „Wykres” w domyślnym widoku 
prezentowany jest pierwszy wskaźnik ze strategii. 

Okno „Ustawienia” pozwalana na 
zmianę prezentowanych wskaźników i 
dokonanie modyfikacji wykresu. Możliwość zapisu wykresu 

do pliku graficznego. 



Możliwość zmiany wyświetlanego wskaźnika  
lub dodanie kolejnego/nych do prezentacji. Zakres wyświetlanych danych – wartości 

bazowej, pośredniej (o ile została zapisana)  
oraz wartości docelowej. 

Zmiana kolorystyki. 

Możliwość zmiany typu 
wykresu – wybór zależy 
od rodzaju wskaźników. Możliwość indywidualnego 

nadania tytułu wykresu. 

W celu zaakceptowania zmian 
należy kliknąć „Zatwierdź”. 



Możliwość zmiany wyświetlanej 
strategii krajowej za pomocą bocznego 
menu. 



Podwójne kliknięcie na nazwę wskaźnika 
przenosi do tablicy dynamicznej. 



 
Widok tablicy dynamicznej po wybraniu wskaźnika ze 
strategii. 
Z tablicą dynamiczną powiązana jest prezentacja danych 
w formie wykresu oraz mapy, a także raportu – 
omówione w części  „Formy prezentacji danych” na 
stronach 42-60. 



 
 
GRUPOWANIE WSKAŹNIKÓW 
 
B. Według celów polityki spójności 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aby wyświetlić wskaźniki zgrupowane według celu polityki spójności należy rozwinąć 
element menu nawigacyjnego „Polityka spójności”. Po wskazaniu jednego z celów 
wyświetlona zostanie tablica statyczna/predefiniowana zawierająca wskaźniki 
przyporządkowane do obszaru wraz z przypisanymi wartościami. 
 
Z tablicy można, poprzez zaznaczenie „checkbox-u” przy nazwie wskaźnika, przejść 
do tablicy dynamicznej – pozwalającej na dalszą pracę na wskaźnikach. Możliwy jest  
wybór kilku wskaźników. Po wybraniu wskaźnika/wskaźników należy kliknąć przycisk 
„Przejdź dalej” umieszczony na końcu tablicy. 
 
Tablicę można wydrukować oraz zapisać do wybranego formatu. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rozwinięte menu nawigacyjne –  wybór wskaźników według  celu polityki spójności   



Możliwość przejścia z wybranymi 
wskaźnikami do tablicy dynamicznej 
(modyfikowalnej). 

Możliwość zmiany wyświetlanego 
obszaru za pomocą bocznego menu. 

Ikona „i” – możliwość wyświetlenia informacji  
o wskaźniku, tzw. „metryczki”. 

Wydruk tablicy. 

Zapis tablicy  
do wybranego formatu. 

 
Widok tablicy predefiniowanej dla wybranego obszaru 

według celu polityki spójności 



Widok tablicy dynamicznej po wybraniu 5 wskaźników z obszaru „Rozwój 
zrównoważony”.  Z tablicą dynamiczną powiązana jest prezentacja danych w formie 
wykresu oraz mapy, a także raportu – omówione w części  „Formy prezentacji danych” 
na stronach 42-60. 



GRUPOWANIE WSKAŹNIKÓW 
 
C. Według obszaru tematycznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby wyświetlić wskaźniki zgrupowane według obszaru tematycznego należy rozwinąć 
element menu nawigacyjnego „Obszary tematyczne”. Po wybraniu jednego z nich  
wyświetli się tablica statyczna/predefiniowana z przyporządkowanymi do konkretnego 
obszaru wskaźnikami wraz z przypisanymi wartościami.  
 
Z tablicy można, poprzez zaznaczenie „checkbox-u” przy nazwie wskaźnika, przejść  
do tablicy dynamicznej – pozwalającej na modyfikacje. Możliwy jest wybór kilku 
wskaźników.  Po wybraniu wskaźnika/wskaźników należy kliknąć przycisk  
„Przejdź dalej” znajdujący się na końcu tablicy. 
 
Tablicę można wydrukować oraz zapisać do wybranego formatu. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Rozwinięte menu nawigacyjne  
– wybór wskaźników według obszaru tematycznego   



Możliwość przejścia z wybranymi 
wskaźnikami do tablicy dynamicznej 
(modyfikowalnej). 

Możliwość zmiany wyświetlanego 
obszaru za pomocą bocznego menu. 

Ikona „i” – możliwość wyświetlenia informacji  
o wskaźniku, tzw. „metryczki”. 

Wydruk tablicy. 

Zapis tablicy do 
wybranego formatu. 

 
Widok tablicy predefiniowanej dla wybranego obszaru 

tematycznego 
 



Widok tablicy dynamicznej po wybraniu 3 wskaźników z obszaru „Rachunki 
narodowe”.  
 
Z tablicą dynamiczną powiązana jest prezentacja danych w formie wykresu oraz mapy, 
a także raportu – omówione w części  „Formy prezentacji danych” na stronach 42-60. 



GRUPOWANIE WSKAŹNIKÓW 
 
D. Według jednostki samorządu terytorialnego  
 

 
Wyświetlenie wskaźników zestawionych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego  
jest możliwe po wybraniu w menu nawigacyjnym elementu „Portret JST”.  Po kliknięciu 
wysuwa się panel boczny zawierający drzewo podziału terytorialnego Polski, które 
umożliwia wybór jednostki terytorialnej począwszy od poziomu ogólnokrajowego  
do poziomu gminy. Wyboru można dokonać bezpośrednio poprzez zaznaczenie  
nazwy jednostki lub poprzez wyszukiwarkę. Po zaznaczeniu danej jednostki podziału 
terytorialnego i kliknięciu przycisku „Pokaż” , wyświetlona zostanie tablica 
statyczna/predefiniowana zawierająca dostępne dla tej jednostki wskaźniki wraz  
z przypisanymi wartościami. 
 
Z tablicy można, poprzez zaznaczenie „checkbox-u” przy nazwie wskaźnika, przejść  
do tablicy dynamicznej – pozwalającej na modyfikacje. Możliwy jest wybór kilku 
wskaźników. Po wybraniu wskaźnika/wskaźników należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej” 
znajdujący się na końcu tablicy. 
 
Tablicę można wydrukować oraz zapisać do wybranego formatu. 

 



Wysunięty panel boczny menu  
z rozwiniętym „drzewem”. 

Zaznaczona jednostka 

Aby zatwierdzić wybór jednostki 
trzeba kliknąć przycisk „Pokaż” 



Wybór jednostki za pomocą wyszukiwarki. 



Możliwość przejścia z wybranymi 
wskaźnikami do tablicy dynamicznej 
(modyfikowalnej). 

Możliwość zmiany wyświetlanej 
jednostki za pomocą bocznego menu. 

Ikona „i” – możliwość wyświetlenia informacji  
o wskaźniku, tzw. „metryczki”. 

Wydruk tablicy. 

Zapis tablicy do 
wybranego formatu. 



Widok tablicy dynamicznej po wybraniu 4 wskaźników z tablicy z Portretu JST dla 
gminy Bolesławiec.  
 
Z tablicą dynamiczną powiązana jest prezentacja danych w formie wykresu oraz mapy, 
a także raportu – omówione w części  „Formy prezentacji danych” na stronach 42-60. 



WYSZUKIWANIE WSKAŹNIKÓW  

 

  System STRATEG umożliwia wyszukiwanie wskaźników poprzez WYSZUKIWARKĘ. 
 
  Możliwe jest wyszukiwanie wskaźnika na dwa sposoby:  
 

•  według nazwy ― aby skorzystać z tego trybu wyszukiwania, należy rozwinąć element 
menu nawigacyjnego „Wyszukaj wskaźnik” i wybrać opcję „Według nazwy”. Ta opcja nie 
wymaga wpisania pełnej nazwy wskaźnika  –  system sugeruje nazwy wskaźników już  
po wpisaniu 3 liter z nazwy. Im więcej wpisanych znaków, tym dokładniejszy jest wyniki 
wyszukiwania.  
 

•  według obszarów tematycznych ― aby skorzystać z tego trybu wyszukiwania, należy 
rozwinąć element menu nawigacyjnego „Wyszukaj wskaźnik” i wybrać opcję „Według 
obszarów tematycznych”. Po wybraniu konkretnego obszaru wyświetlona zostanie lista 
przyporządkowanych do niego mierników.  

   
  Oba tryby wyszukiwania są ze sobą spójne i mogą być używane zamiennie.  

 
 

 



Rozwinięte menu nawigacyjne  
–  wyszukaj wskaźnik 



Rozwinięty boczny panel wyboru wskaźnika. 

Lista wskaźników zawierających  
w nazwie wpisaną w wyszukiwarkę 

sekwencję znaków.  

Wyszukiwanie wskaźnika 
według nazwy. 



Po wybraniu z listy wskaźnika należy kliknąć 
przycisk „Dodaj do listy”, następnie ewentualnie 

wyszukać kolejne wskaźniki – do  uzyskania  
pożądanego zestawu wskaźników. 



Lista wskaźników wybranych 
do prezentacji. 

Przycisk usuwa z listy 
zaznaczone wskaźniki, tzn. że 
jest aktywny tylko wtedy, gdy  
„checkbox” jest zaznaczony.   

„Checkbox” przy wskaźniku – 
odznaczenie w przypadku chęci 

usunięcia wskaźnika z listy 
wskaźników do prezentacji. 

Przycisk  przejścia do tablicy 
dynamicznej ze wskaźnikami  

z utworzonej listy. 



Wybór wskaźnika według obszaru tematycznego. 
Kliknięcie na nazwę obszaru rozwija listę 

wskaźników przypisanych do tego obszaru.   
Podwójne kliknięcie na nazwę wskaźnika dodaje  

go  do listy wskaźników. 

Usunięcie z listy lub przejście ze wskaźnikami do 
tablicy dynamicznej działa w taki sam sposób jak  

w przypadku wyszukiwania według nazwy. 



FORMY PREZENTACJI WSKAŹNIKÓW 
 
(A) TABLICA – możliwości jej modyfikacji 
 

 
W systemie są dwa rodzaje tablic: 
 

• Statyczna/predefiniowana ―  ten rodzaj tablic jest wykorzystany do wizualizacji 
zasobów informacyjnych dotyczących wskaźników dla wybranego typu grupowania  
(np. według strategii). 
 

• Dynamiczna ― która pozwala na prezentowanie wartości dla dowolnie wybranego 
zestawu wskaźników. Do tablicy można przejść bezpośrednio z tablicy 
statycznej/predefiniowanej lub poprzez wyszukiwarkę. 

      Na tablicy dynamicznej możliwe są następujące modyfikacje: 
• zmiana układu tablicy, czyli przestawianie elementów w ramach kolumn  

i wierszy oraz pomiędzy kolumnami i wierszami, a także listą, 
• dobieranie określonych cech wymiarów dla wybranych wskaźników, 
• zmiana szczegółowości poziomu terytorialnego, 
• dobieranie kolejnych wskaźników,  
• filtrowanie zestawu danych,  
• wykonywanie operacji arytmetycznych/logicznych na określonym zestawie 

danych. 
 

 



Domyślny widok tablicy dynamicznej po przejściu z „Wyszukaj 
wskaźnik”: 

Wskaźniki w boczku w podziale Polska i województwa; w główce 
wszystkie dostępne lata. 

Aby dodać kolejne wskaźniki należy 
rozwinąć panel boczny, w którym jest 

umieszczona wyszukiwarka. 

Możliwość sortowania jest dostępna 
w przypadku gdy w boczku tablicy 
wszystkie wiersze są oddzielnie,  
tj. nie ma scalonych komórek. 

Okno ”Ustawienia” 
pozwalające na zmianę 
zakresu  wyświetlanych 

danych. 

Okno ”Operacje” 
pozwalające  

na filtrowanie danych oraz 
dokonywanie operacji 

arytmetycznych. 

Wydruk oraz zapis do 
wybranych formatów. 



Dokonane modyfikacje zatwierdzamy 
przyciskiem „Zatwierdź”. 

Lista prezentowanych 
wskaźników w tablicy. 

Dodatkowe wymiary, powiązane  
z wybranymi wskaźnikami.  

W zależności od wskaźników lista ta 
może się różnić. 



Zakładka pozwalająca na zmianę 
zakresu  terytorialnego 

prezentowanych danych.  

Ikona ”+” pozwala na szybkie 
zaznaczenie/odznaczenie wybranych 

grup jednostek terytorialnych  
np. wszystkich województw.  



Zmiana układu tablicy polega na 
przeciągnięciu przycisków np. w tym widoku   
„Wskaźnik”, „Jednostka terytorialna” i „Lata” 

pomiędzy wierszami, kolumnami i listą.   
W pozycji  wiersze i kolumny zawsze musi  

być umieszczony element. 
Zablokowana została możliwość umieszczenia 

„Jednostki terytorialnej” w  liście. 



Dodatkowe elementy – możliwość ukrycia pustych kolumn 
lub/i wierszy oraz dodanie kodów jednostek terytorialnych. 

W celu wybrania należy zaznaczyć właściwy „checkbox”  
i kliknąć przycisk „Zatwierdź”. 

Przycisk ”Zatwierdź” jest dostępny w każdej zakładce okna 
„Ustawienia”. Można przejść przez wszystkie zakładki  
i na końcu, zatwierdzić wybór z wszystkich zakładek. 



Widok tablicy po zmianie układu. Taki układ tablicy pozwala 
na wykonywanie filtrowania oraz operacji arytmetycznych.  



Funkcja filtrowania możliwa jest jako: 
- zapytanie o n elementów z największymi/najmniejszymi wartościami 

- zapytanie o % elementów z największymi/najmniejszymi wartościami.  



Lista operacji możliwych do wykonania na 
wybranym wskaźniku. 

W zależności od wskaźnika lista ta może się różnić. 
Można wykonać kilka operacji na tym samym 

wskaźniku.   



Przykład tablicy z operacją arytmetyczną „Zmiana” 2008 r.  
w stosunku do 2003 r. wykonaną na wierszach. Wynik 

operacji jest oznaczony innym kolorem. 



FORMY PREZENTACJI WSKAŹNIKÓW 
 
(B) WYKRES - możliwości jego modyfikacji   

    
 
  Prezentacja wskaźników w formie wykresu możliwa jest z poziomu: 

• tablic dotyczących dokumentów strategicznych (omówione przy grupowaniu  
wskaźników według dokumentów strategicznych), 

• tablic dynamicznych. 
 
Będąc w widoku tablicy dynamicznej należy kliknąć na zakładkę „Wykres”. W efekcie 
wyświetlony zostanie wykres w układzie domyślnym. Układ ten może różnić się  
w zależności od sposobu przejścia do tablicy dynamicznej. Aby zmienić parametry  
wykresu należy kliknąć „Ustawienia”. W oknie tym możliwa jest m.in. zmiana wymiarów: 
lata, jednostki terytorialne, a w przypadku części danych również: grupy wiekowej, 
miasto/wieś oraz płci; typu wykresu (liniowy, warstwowy, słupkowy, kołowy i punktowy), 
kolorystyki. Wartości wskaźników można zaprezentować w postaci wykresów 
dynamicznych. Niektóre możliwości tworzenia wykresów zostały zablokowane ze względu 
na ograniczenia metodyczne.  
 
Wykonany wykres można eksportować do następujących formatów:  
JPG, PNG, EMF, SVG lub PDF.  

 
 
 

 



Możliwość zapisu do 
wybranego formatu. 

Na wykresie możliwe jest 
prezentowanie wskaźniki  wyrażonych 
w dwóch różnych jednostkach miary. 

W przypadku prezentowania  
na osi x dużej liczby elementów można 

zastosować skalowanie – prezentować całą oś  lub 
wybrany jej fragment. 

Oś czasu. Możliwość zmiany 
prezentowanego roku lub 

uruchomienie animacji. 

Możliwość zmiany ustawień 
wykresu 



Dodatkowe wymiary, powiązane  
z wybranymi wskaźnikami.  

W zależności od wskaźników lista ta 
może się różnić. 



Zakładka pozwalająca na zmianę 
zakresu terytorialnego 

prezentowanych danych.  

Ikona ”+” pozwala na szybkie 
zaznaczenie/odznaczenie wybranych 

grup jednostek terytorialnych,  
np. wszystkich województw.  



Zmiana kolorystyki. 

Możliwość 
zmiany typu 
wykresu –  
wybór zależy od 
rodzaju 
wskaźników. Możliwość indywidualnego 

nadania tytułu wykresu. 

W celu zaakceptowania zmian 
należy kliknąć „Zatwierdź”. 

Zmiana elementów wyświetlanych na osiach. 

Lista wskaźników, które można 
zaprezentować na wykresie. 

Informacja o możliwościach 
prezentacji dla wskaźników 
wybranych do wykresu. 



Widok wykresu po modyfikacjach: 
-  zmiana kolorów 
-  zmiana prezentowanych jednostek terytorialnych 
-  nadanie tytułu wykresu 
-  dodanie etykiet danych    



FORMY PREZENTACJI WSKAŹNIKÓW 
 
C. MAPA - możliwości jej modyfikacji  

       
 
  
        Będąc na widoku tablicy dynamicznej lub wykresu należy kliknąć na zakładkę „Mapa”.  

W efekcie wyświetlona zostanie mapa w układzie domyślnym. Prezentacja danych jest 
możliwa w postaci map tematycznych: 

• kartogramu - dla danych względnych,  
• kartodiagramu - dla danych bezwzględnych. 

 
        Mapy można utworzyć dla wskaźników wybranych do prezentacji w tablicy na poziomach:  

województw (NTS 2), podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4), gmin (NTS 5) oraz dla państw 
UE (o ile są one na tych poziomach dostępne). Możliwe jest prezentowanie wartości 
wskaźników dla kilku lat z wykorzystaniem osi czasu. Moduł pozwala na indywidualne 
dostosowanie wyświetlanych map, np. powiększanie i zmniejszanie prezentowanego obszaru 
(zoom), ukrywanie niektórych elementów (np. legendy, kartodiagramu), zaznaczanie 
wybranej jednostki, nanoszenie nazw jednostek, wyświetlanie konturów, zmianę metody 
klasyfikacji danych. Możliwy jest także dobór palety barw.  

 
      Wykonaną mapę można eksportować do następujących formatów: 

 JPG, PNG, EMF, SVG lub PDF. 
 
 

 



Funkcja zoomowania, 
centrowania widoku mapy 
oraz przycisk włączania 
pełnego ekranu. 

Możliwość zmiany ustawień 
mapy. 



Ustawienia podstawowe: 
1. Możliwość zmiany prezentowanego poziomu  terytorialnego  

 - od poziomu krajów Unii Europejskiej do poziomu gmin w Polsce. 
2. Zmiana wyświetlonego konturu. 
3. Zmiana prezentowanego na mapie wybranego roku oraz 

możliwość dynamicznej prezentacji danych w czasie. 
4. W przypadku większej liczby wskaźników możliwość zmiany     

wyświetlanego wskaźnika po przez wybór z listy. 
 



Ustawienia klasyfikacji kartogramu: 
1. Możliwość wyboru metody klasyfikacji: 

• Użytkownika 
• Równe rozpiętości 
• Kwantyle (równe liczebności) 
• Percentyle (5;25;50;75;95) 
• Percentyle (10;50;90). 

2. Możliwość zmiany liczby klas przy zastosowaniu jednej  
z 3 pierwszych metod. 

3. Przy metodzie klasyfikacji użytkownika można również 
określać ręcznie przedziały klas.  



Ustawienia kolorystyki kartogramu: 
1. Możliwość wyboru kolorystyki mapy, przy wykorzystaniu 

predefiniowanych palet kolorystycznych. 
2. Szybkie odwrócenie kolorów, tak aby najciemniejszy 

odpowiadał najniższym wartościom wskaźnika. 
3. Indywidualne określanie użytych barw.  



Ustawienia kartodiagramu: 
1. Możliwość zmiany typu kartodiagramu (kwadratowy, 

kołowy, kolumnowy). 
2. Zmiana rozmiaru kartodiagramu. 
3. Zmiana koloru. 



Ustawienia klasyfikacji kartodiagramu: 
1. Możliwość wyboru metody klasyfikacji: 

• Użytkownika 
• Równe rozpiętości 
• Kwantyle (równe liczebności) 
• Percentyle (5;25;50;75;95) 
• Percentyle (10;50;90). 

2. Możliwość zmiany liczby klas przy zastosowaniu jednej  
z 3 pierwszych metod. 

3. Przy metodzie klasyfikacji użytkownika można również 
określać ręcznie przedziały klas.  



Pozostałe: 
1. Tryb myszy: 

• Wskazywanie – na mapie wyświetlona zostanie 
nazwa jednostki oraz wartość wskaźnika dla 
wskazanej jednostki. 

• Wyróżnianie – pozwala na wyróżnienie  
za pomocą zmiany koloru obrysu granic 
wybranych jednostek. 

• Nazewnictwo – po kliknięciu na mapę dodana 
zostanie nazwa jednostki. 

2. Możliwość usunięcia wszystkich wstawionych nazw 
jednostek. 

3. Można wyłączyć pokazywanie: 
• kartodiagramu, 
• legendy, 
• tytułu mapy.  



Przykładowy widok mapy po zmianach: 
•  przybliżenie (zoom) mapy, 
•  zmiana liczby przedziałów, 
•  zmiana kolorystyki, 
•  zmiana roku, 
•  ukrycie kartodiagramu, 
•  nadanie nazw 3 jednostek. 



W celu wyświetlenia danych dla kilku wybranych jednostek 
należy wejść w okno „Ustawienia”. Następnie na „drzewie” 
wybrać interesujące nas jednostki. Jeżeli na mapie chcemy 
wyświetlić województwo w podziale na powiaty, należy 
zaznaczyć  „chekbox” przy nazwie województwa oraz 
wszystkie jednostki niższego szczebla.  Zaznaczenie wszystkich 
niższych poziomów terytorialnych pozwoli na ewentualną 
zmianę szczegółowości mapy. 



 
Widok mapy po wybraniu 3 województw w podziale 

na podregiony. 
 



FORMY PREZENTACJI WSKAŹNIKÓW 
  
D. RAPORT 

 
Raport przedstawia rezultat pracy nad trzema wcześniejszymi formami prezentacji  
danych: tablicą dynamiczną, wykresem oraz mapą.  
Aby wyświetlić pełny raport należy przejść kolejno przez wszystkie zakładki: ”Tablica”,  
„Wykres” oraz „Mapa” i utworzyć widok pożądany do wyświetlenia w raporcie.  
W tym module nie ma możliwości modyfikowania poszczególnych elementów.  
 
Można wybrać natomiast jeden z predefiniowanych układów raportu, według których 
ustawione zostaną na stronie poszczególne elementy. 
 
 
 

 



Okno „Ustawienia” 
pozwala na  zmianę układu 

poszczególnych 
elementów Raportu. 

Możliwość wydruku 
Raportu. 



Okno „Ustawienia” wraz  
z predefiniowanymi 

układami elementów 
Raportu. 



MODUŁ ANALITYCZNY 

 
  Moduł zawiera informacje metodologiczne o wskaźnikach oraz analizy dotyczące kształtowania się  
  zjawisk, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i w przekrojach terytorialnych. Do pełnego zbioru     
  informacji dostęp jest zapewniony poprzez element menu nawigacyjnego „Metadane i analizy”.  
 
  Na element ten składają się: 
 
  Informacje o wskaźnikach – szczegółowe  opisy  metodologiczne  poszczególnych  wskaźników  w  formie  tzw.  
  metryczek – opracowanych oddzielnie dla każdego wskaźnika i pogrupowanych według obszarów tematycznych.   
  Oprócz definicji  wskaźnika  i  opisu  metodologicznego,  metryczka  zawiera  m.in. informację  o  dostępności   
  danych na określonym  poziomie terytorialnym, w jakich dokumentach strategicznych dany wskaźnik został  
  ujęty i jakie cele pomaga monitorować. 

  Definicje pojęć – zestaw krótkich opisów pojęć pojawiających się w systemie.   

  Analizy i opracowania – pogrupowane wg obszarów tematycznych podstawowe informacje  obrazujące       
  sytuację i tendencje w danym obszarze oraz publikacje i inne opracowania (notatki informacyjne, komunikaty).  
  Opracowania zostały podzielone na ogólnopolskie oraz regionalne, tak  aby użytkownik mógł w prosty sposób  
  dotrzeć do interesującej go pozycji. 

  Koordynatorzy strategii – wykaz resortów koordynujących wdrażanie i monitorowanie  
  poszczególnych  dokumentów strategicznych wraz z plikami PDF. 

  Klasyfikacje – bezpośrednie łącze do strony z informacjami na temat wykorzystywanych w statystyce klasyfikacji.  

 



Rozwinięte menu nawigacyjne  
–  Metadane i Analizy 



Lista „metryczek”  w obszarze 
tematycznym „Edukacja i 

wychowanie”.  
 

Po kliknięciu na nazwę wskaźnika 
jego „metryczka” otwiera się  

w  nowym oknie. 

Możliwość wyszukania „metryczki” 
wskaźnika po jego nazwie. 



Okno „metryczki” wskaźnika. 

Możliwość zapisu 
„metryczki” do pliku 

lub jej wydruku. 



Możliwość wyszukania  
definicji po jej nazwie. 

Definicje pogrupowane alfabetycznie. 

Kliknięcie na nazwę 
definicji rozwija jej opis. 



Podział dokumentów według obszarów tematycznych. 
W ramach tematu dzielą się również na: 

• podstawowe informacje 
• publikacje i opracowania ogólnopolskie 
• publikacje i opracowania regionalne. 



Powodzenia! 
 

Wszelkie sugestie, uwagi oraz zapytania dotyczące 
systemu STRATEG prosimy kierować na adres: 
strateg@stat.gov.pl 
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