
   

 

1 

Analiza danych administracyjnych może pomóc w tworzeniu skuteczniejszej polityki 
społeczno – gospodarczej  

Informacja prasowa 

Warszawa, 23 października, 2019 - Powszechniejsze wykorzystanie danych gromadzonych przez administrację publiczną 
pomoże ekspertom i decydentom w projektowaniu skuteczniejszych polityk społeczno-gospodarczych - stwierdzili naukowcy  
i przedstawiciele ministerstw podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS).  

Polska administracja dysponuje kilkuset rejestrami, w których przechowywane są dane administracyjne na temat obywateli  
i przedsiębiorstw. Jednak zasoby te rzadko są analizowane. Po części wynika to z rozdrobnienia rozwiązań raportowych  
i analitycznych. Dlatego, aby lepiej zrozumieć faktyczne potrzeby obywateli i firm oraz ocenić skuteczność planowanych 
programów i regulacji instytucje państwowe chętniej sięgają do innych źródeł, w tym danych ankietowych. Ankiety są jednak 
dużo droższym sposobem pozyskiwania danych i często dostarczają mniej wiarygodnych informacji. Istniejące rejestry są 
zwykle źródłem danych bardziej rzetelnych, są też łatwo dostępne a przez to tańsze. Ponadto dzięki integracji baz danych można 
wygenerować niespotykaną dotąd ilość zanonimizowanych informacji na temat osób i przedsiębiorstw. 

– Biznes już dawno dostrzegł potencjał leżący w Big Data. Teraz czas na instytucje publiczne. Żeby dostarczać obywatelom  
i przedsiębiorstwom lepszej jakości usług, oferować wsparcie tym, którzy tego faktycznie potrzebują, trzeba mieć wiedzę. Ta wiedza 
jest w danych – powiedziała Iga Magda, wiceprezeska IBS i główna badaczka w realizowanym przez IBS projekcie mającym na 
celu ocenę efektywności wsparcia osób młodych na rynku pracy.  

Jednak, aby możliwe było korzystanie z istniejących rejestrów konieczne jest przyśpieszenie prac nad budową systemu i reguł 
bezpiecznego dostępu do danych. Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji i innych resortach trwają prace nad Zintegrowaną 
Platformą Analityczną, która ma być centralnym systemem analizy danych gromadzonych przez administrację publiczną. 
Podczas seminarium badacze zajmujący się politykami publicznymi i praktycy z resortów pracy, rozwoju i finansów omawiali 
przykłady wykorzystania danych administracyjnych. Z takich danych korzysta np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
oceny sytuacji absolwentów na rynku pracy. Istniejące rejestry są również wykorzystywane w Ministerstwie Finansów do oceny 
polityk podatkowo-zasiłkowych.  

– Teraz kluczowe jest to, żeby wzorem innych krajów, podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną analizę danych stało się bardzie j 
powszechne w instytucjach administracji publicznej i samorządach. Dzięki temu spadnie liczba nietrafionych regulacji i programów, 
a także uda się obniżyć koszty funkcjonowania państwa – dodała Iga Magda. 

Istniejące rejestry są też dobrym źródłem dla badaczy polityk publicznych, którzy często współpracują z administracją na 
przykład przy ocenie skutków regulacji. IBS w ramach międzynarodowego projektu „Partnerstwo na rzecz zatrudniania 
młodzieży” prowadzi badanie, które wykorzystuje dane z rejestrów bezrobotnych do oceny skuteczności narzędzi stosowanych 
przez urzędy pracy do aktywizacji osób niepracujących.  
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 

Magdalena Wojtuch-Krasuska 

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych 

Wiśniowa 40B lok.8, 02-520 Warszawa 

magdalena.krasuska@ibs.org.pl 

 

 

 

 

 

Projekt „Youth Employment PartnerSHIP” ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Bada efektywność 
instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na 
Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth 
Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich). Więcej informacji o projekcie 
yepartnership.ibs.org.pl 
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