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PRZEDWOJENNA STATYSTYKA W GDYNI
– PROF. BOLESŁAW POLKOWSKI
Autor i inicjator pierwszych roczników statystycznych o Gdyni
- absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
- w 1933 r. osiadł na stałe w Gdyni
-wydanych zostało pięć roczników statystycznych Gdyni (za lata: 1934,1935,1936,1937,1938)
- roczniki wydawane były w wersji polsko-francuskiej
- kompletne materiały do szóstego numeru zniszczyli we wrześniu 1939r. Niemcy
- kontynuacją przedwojennego Rocznika stał się Morski Rocznik Statystyczny, wydawany w latach 60-tych
przez Instytut Morski w Gdańsku
Prof. Polkowski zmarł w Gdyni w 1989r.
Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim.
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STATYSTYKA PO 1989r.
Po przemianach ustrojowych w 1989 r. informacje statystyczne GUS dot. miast
i gmin zostały w znacznym stopniu ograniczone. Do zarządzania Miastem
potrzebne były aktualne dane.
Po uzyskaniu absolutorium przez Prezydent F. Cegielską w czerwcu 1992r.
zostało utworzone stanowisko ds. statystyki przy Wydziale Polityki
Gospodarczej UM Gdyni.
Osobą wskazaną do przygotowania i prowadzenia Banku Danych o Mieście
została pani mgr Iwona Milewska, statystyk, geograf.
Dane gdyńskiego banku zawierały nie tylko dane GUS, ale przede wszystkim
zostały rozszerzone o informacje rozproszone, pozyskane od różnych jednostek
i wydziałów UM. Po raz pierwszy zaczęto przygotowywać dane w podziale na
dzielnice oraz wydawać cykliczną, kwartalną publikację: Informacja o stanie

społeczno-gospodarczym Gdyni .
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ROCZNIKI STATYSTYCZNE GDYNI
Pierwszy Rocznik Statystyczny Gdyni 1996 powstał w 1997 r. we
współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku z ogromną
pomocą pana Zbigniewa Pietrzaka.
W roczniku zostały zawarte m.in. dane z okresu międzywojennego.
Roczniki Statystyczne Gdyni wydawane są cyklicznie, co 5 lat w
nakładzie 800 egzemplarzy.
Wydane publikacje dostępne są za lata: 2001, 2006, 2011, 2016 –
www.gdynia.pl
Roczniki posiadają swój indywidualny numer ISSN 1643-7438

GDYŃSKIE ROCZNIKI
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WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM STATYSTYCZNYM W GDAŃSKU –
ZAMAWIANE MATERIAŁY – ZAMÓWIENIE Z ROKU 2018
Zamawiane zestawienia na podstawie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
1. liczby podmiotów gospodarczych w 2017 r. ogółem w dzielnicach:
1.1. według przedziałów pracujących (do 9 osób, 10-49, 50-249, 250-999, 1000 i więcej),
1.2.w podziale na sekcje PKD,
2. liczby zakładów osób fizycznych w 2017 r. ogółem w dzielnicach:
2.1.według przedziałów pracujących (do 9 osób, 10-49, 50-249, 250-999, 1000 i więcej),
2.2.w podziale na sekcje PKD,

3. wykazu adresowego oraz liczby lokalnych podmiotów gospodarczych w 2017 r. według sekcji, dzielnic oraz
przedziałów pracujących (do 9 osób, 10-49, 50-249, 250-999, 1000 i więcej),
4. podmiotów gospodarczych wchodzących w skład gospodarki morskiej w 2017 r. według sekcji PKD:
4.1.liczba podmiotów gospodarczych,
4.2.przewidywana liczba pracujących,
w następujących przedziałach pracujących: (do 9 osób, 10-49, 50-249, 250-999, 1000 i więcej),

5. liczby podmiotów gospodarczych dla działów PKD: 55, 56 i 79 oraz przewidywanej liczby pracujących
w wymienionych działach - stan na koniec 2017 roku i 30 czerwca 2018,
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6. liczby podmiotów gospodarczych oraz przewidywana liczba pracujących w podmiotach gospodarczych według
sekcji i przedziałów pracujących (do 9 osób, 10-49, 50-249, 250-999, 1000 i więcej) - stan na koniec 2017 roku,
7. wykazu adresowego podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze Regon na terenie Gdyni
z wyodrębnieniem podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym według stanu na koniec 2017 r., w podziale
na dzielnice i przedziały zatrudnienia: (do 9 osób, 10-49, 50-249, 250-999, 1000 i więcej),
8. przeżywalności - liczby zlikwidowanych podmiotów gospodarczych według sekcji w 2017 roku;
Zamawiane zestawienia na podstawie sprawozdawczości
9. liczby pracujących (na podstawie sprawozdania Z-06) wg grupowania sekcji PKD: A; B,C,D,E; F; G; H; I,J,K;
L,M,N; P; O,Q,R,S,T,U - stan w dniu 31 XII 2017 roku,
10. ważniejszych danych o podmiotach z kapitałem zagranicznym za 2016 r.,
11. kapitału zagranicznego według kraju pochodzenia za 2016 r.,

12. sprzedaży, zatrudnienia, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, w sektorze przedsiębiorstw w roku
2017,
13. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według sekcji i sektorów własności
w 2017 roku,
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OTWARTE DANE I BIP
Obecnie „Bank danych o mieście”
funkcjonuje w strukturze Wydziału Strategii
UM Gdyni.
Dane informacyjne zamieszczane są na
stronie BIP www.gdynia.pl oraz
nowopowstałego portalu
www.otwartedane.gdynia.pl – gdzie w
sposób graficzny można porównać i
zwizualizować dane miesięczne.
Raz na kwartał udostępniana jest graficzna
prezentacja „Gdyni w liczbach”

W 2008r. Gdynia przystąpiła do
programu monitorowania usług
publicznych prowadzonego przez
Związku Miast Polskich -

System Analiz Samorządowych

www.systemanaliz.pl
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BADANIA ANKIETOWE
UM Gdyni wraz z Katedrą Geografii Rozwoju
Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego prowadzoną
przez prof. T. Palmowskiego przeprowadził w 2014
i 2017r. badanie ankietowe gdynian pod kątem
jakości życia w mieście.
Celem badania było uzyskanie odpowiedzi od
reprezentatywnej grupy mieszkańców Gdyni (1%),
czy są zadowoleni ze swojego życia a także poznanie
ich preferencji jakości życia w dzielnicach w których
zamieszkują. Ankieta potwierdziła ogólnopolskie
badania (zawarte m.in.: w „Diagnozie Społecznej
2015" red. J. Czapiński, T. Panek), że gdynianie są
przywiązani i zadowoleni z faktu zamieszkania w
swoim mieście.
Opracowanie ankiet dostępne jest pod adresem:
https://www.gdynia.pl/bip/ankiety,1816/szczesliwagdynia,432465

Spójność
terytorialna,
społeczna i
gospodarcza Europy
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DOCHÓD NARODOWY
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9 KORYTARZY
SIECI BAZOWEJ
TEN-T

Grupa KPI
Wskaźniki efektywności

Wskaźniki KPI
Koszty absolutne
Koszty jednostkowe

Jakość usług

Rozporządzenie
1315/2013 przyjęło
wskaźniki/mierniki
rekomendowane
dla tzw. zielonych
korytarzy
transportowych.

Czas transportu
Pewność

Aplikacje ICT
Częstotliwość serwisów
Bezpieczeństwo ładunków
Ochrona ładunków
Aspekty ekologiczne

Emisje CO2

Emisje NOx
Emisje SOx
Emisje cząstek stałych
Infrastruktura

Kongestie
Zatory

Zagadnienia społeczne

Oddziaływanie na zajętość terenu
Bezpieczeństwo ruchu
Emisje hałasu
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DZIĘKUJEMY!
W razie pytań?
»j.buryn@gdynia.pl
»r.toczek@gdynia.pl

