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Official statistics … 

• “… provide an indispensable element in the information system 
of a democratic society,  

• serving the government, the economy and the public  

• with data about the economic, demographic, social and 
environmental situation.  

• To this end, official statistics that meet the test of practical utility 
are to be compiled and made available on an impartial basis by 
official statistical agencies to honor citizens' entitlement to 
public information."

 2



Official statistics have always been, is, and will be about  
measurement
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The only things that changes …
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… is the toolset
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Przykłady implementacji metod i narzędzi Big Data w celu 
usprawnienia procesu produkcji statystyk – statystyka morska

Statystyka Morska

Technologia

AIS

Uczestnictwo w projekcie ESSnet Big Data - AIS data WP4
• ocena danych z systemu AIS jako źródło danych dla badań 

statystyki morskiej:
• sprawdzono jakość danych (porównanie danych AIS 

komercyjnych z AIS-PL)
• sprawdzono możliwości integracji z badaniami 

statystycznymi z zakresu statystki morskiej
• opracowanie nowych statystyk ważnych dla ESS (European

Statistical System):
• natężenie ruchu statków na danym obszarze (port)
• średnia prędkości statków na danym

• opracowanie scenariuszu dla produkcji statystyk opartych 
o dane AIS

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php/WP4_Reports,_mile
stones_and_deliverables
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Przykłady implementacji metod i narzędzi Big Data w celu 
usprawnienia procesu produkcji statystyk – statystyka morska

Statystyka Morska

Technologia

NSW

Polska statystyka publiczna została dodana jako oficjalny 

odbiorca danych z NSW, co skutkowało utworzeniem 

środowiska testowego po stronie statystyki.

Dane składowane są w bazie PostgreSQL w czasie 
rzeczywistym (usługa API - SOAP Serwer – środowisko testowe)

Aktualnie, po stronie statystyki trwają prace projektowo-
programistyczne nad opracowaniem nowej wersji usługi 

klienta web services - API i wdrożenia modelu docelowego 

(środowisko produkcyjne).
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Przykłady implementacji metod i narzędzi Big Data w celu 
usprawnienia procesu produkcji statystyk – statystyka nauki

Statystyka Nauki, 
Techniki i 

Społeczeństwa 
Informacyjnego 

Technologia

Badanie pilotażowe w zakresie wykorzystania Internetu jako źródła 
danych w badaniu 

• Regon
• Nazwa firmy
• URL

Plik Robots.txt

User-agent: *
Disallow: /

TAK

NIE

STOP

Składowanie

JSON
Bulk API

Elastic Search

Implementacja

Aplikacja
PNT-jednostki

Web scraping

Pobieranie 
zawartości 

stron 
internetowych



Jeff Hopper, Bell Labs

„Data do not give up their secrets easily. 
They must be tortured to confess.”



UNECE High-Level Group  
for the Modernization of Official Statistics (2016)

• The identified Big Data team level competencies are:  

• Interpersonal and communication skills 

• Delivery of results 

• Innovation and contextual awareness 

• Specialist knowledge and expertise 

• Statistical / Information Technology (IT) skills 

• Data analytical / visualization skills
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UNECE High-Level Group  
for the Modernization of Official Statistics (2016)

• The identified big data team leader level competencies are:  

• Leadership and strategic direction 

• Judgement and decision-making 

• Management and delivery of results 

• Building relationships and communication 

• Specialist knowledge and expertise 

• Statistical,  IT skills 

• Data analytical, visualization skills.

 8



The updated ESS Vision 2020 skills framework* (2017)

• Data Acquisition & Information Extraction  

• Data science & analysis.  
Data integration.  
Data visualization. 

• Technology 

• IT design for share & reuse.  
Digital product design.  
IT solutions for Big Data. 

• Statistical Process Management 

• Business process analysis.  
Statistical methodology.  
Security management.
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* Report on enhancing skills needed in the ESS modernisation process by Resource Directors Group Task Force on Skills, RDG 2017/3.1/EN, Luxembourg, 2017



Skills needed

• Statistical (econometric) theory 

• Computer science 

• Cyber Security 

 10



Two major challenges

• Where to get the right specialists 

• Are universities preparing students to work at NSIs?  

• How to attract them to work for public statistics 

• Strong competition on a labor market

 11



Curriculum related problems

• Graduate programs tend to be biased towards  
either statistics or computer science 

• Many vital areas important  for official statistics  
not covered  

• integration of different sources,   
linkage techniques,  
advanced estimation methods,  
national accounts,  
time series analysis and seasonal adjustment,  
even sampling methods  
… 

• The contents of the courses sometimes  
outdated or led in an old-fashioned way

 12



Number of students in #datascience related programs  
in Poland
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Number of students  
in #datascience related programs in Poland
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2013 2014 2015 2016 2017
Computer science 61,961 57,173 58,612 57,102 66,194
Computer science and econometrics 5,374 4,829 4,467 4,539 4,405
Applied computer science 2,634 8,587 9,035 9,652 3,605
Teleinformatics 1,316 1,403 1,502 1,700 1,755
IT in business 580 622 68 782 1,093
Digital technologies for management 0 0 11 171 351
Automation and robotics 1,008 612 393 300 321
Cryptography and cyber security 0 106 170 233 299
Digital engineering 0 0 0 0 266
Digital data processing 156 208 208 202 200
IT analytics 0 0 0 846 182
IT and technology education 0 0 683 889 181
IT in medicine 0 76 99 116 135
Industrial IT 0 257 218 197 132
Geoinfotmatics 0 0 32 261 109
Digital business 0 0 57 105 105
Total 73,579 74,319 75,917 77,350 79,968



Number of students  
in #datascience related programs in Poland
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2013 2014 2015 2016 2017

Cyber security 0 0 0 0 103
IT technologies 53 72 76 75 86
Data engineering 60 65 46 53 82
Processing and analysis of data 0 0 0 0 77
IT in business and administration 0 0 0 0 61
Internet of things applications 0 0 0 29 47
Industrial IT 0 0 0 0 37
Data engineering and analysis 0 0 0 0 33
IT engineering 104 74 34 15 29
Information engineering 0 0 0 0 25
Computational engineering 119 83 114 14 24
Industrial IT 0 0 0 18 21
Bioinformatics 0 0 0 0 9
Internet technologies 42 36 14 1 1
IT in material engineering 172 116 78 50 0

Total 73,579 74,319 75,917 77,350 79,968



Number of graduates  
in #datascience related programs in Poland
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Number of graduates  
in #datascience related programs in Poland
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2013 2014 2015 2016 2017

Computer science 11,438 11,081 10,041 10,087 12,198

Computer science and econometrics 1,806 1,414 1,344 1,077 1,078

Other (in computer science and statistics) 1,217 1,267 2,137 2,480 1,868

Total 14,461 13,762 13,522 13,644 15,144



Postgraduate studies
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1. Akademia Górniczo-Hutnicza w 
Krakowie

Data Science

2. Akademia Leona Koźmińskiego w 
Warszawie

Data Science and Big Data in Management 

3. Akademia WSB Dąbrowa Górnicza Data Scientist

4. Collegium Da Vinci w Poznaniu BIG DATA – Analytics & Society

5. Politechnika Białostocka Data Science

6. Politechnika Częstochowska Data Science - Data Engineering

7. Politechnika Gdańska Data Engineering - Data Science

8. Politechnika Warszawska Big Data - processing and analysis of large data sets

9. Politechnika Warszawska Data Science - algorithms, tools and applications for Big 
Data problems



Postgraduate studies
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10. Politechnika Warszawska Big Data. Data Analysis

11. Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych

Big Data - Engineering of large data sets

12. Szkoła Główna Handlowa Data Engineering - Big Data

13. Szkoła Główna Handlowa Statistical Analysis and Data Mining in Business

14. Uniwersytet Adama Mickiewicza Data processing - Big Data

15. Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie

Data Science. Methods, tools, applications

16. Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu

Data Science: advanced data analysis 

17. Uniwersytet Łódzki Data Mining

18. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu

Data Science in business



Postgraduate studies
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19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Data Science in practice

20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Advanced methods of data analysis and Data mining in 
Business

21. Uniwersytet Warszawski Data Science in business applications 

22. Warszawska Wyższa Szkoła 
Informatyki w Warszawie

Methods and technologies of data presentation and analysis 
in Business Intelligence and Big Data systems 

23. Wyższa Szkoła Bankowa Gdynia Data engineering. Big Data

24. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Data engineering. Big Data

25. Wyższa Szkoła Europejska Kraków BIG DATA Developer

26. Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Bankowości w Krakowie

Data Scientist 



Postgraduate studies curriculum - most frequent courses

• Statistics.  

• Programming in Python. 

• Web scraping. 

• Data warehouses. 

• Spark environment. 

• Machine learning. 

• Data mining. 

• Analysis of text data.  

• Social networks. 

• Spatial data analysis.
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Postgraduate studies curriculum - most frequent courses

• Visualization of large data sets. 

• Legal aspects of data analysis. 

• Visualization tools and business intelligence. 

• Bigdata - strategy, implementation, transformation of enterprise. 

• Bigdata infrastructure and data management. 

• Data security. 

• Inferential statistics. 

• Data processing. 

• Relational and non-relational databases. 

• Analysis and modeling of business data.
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Postgraduate studies curriculum - most frequent courses

• Artificial intelligence systems. 

• Basics of programing. 

• Algorithms and data structures. 

• Analysis of social networks. 

• Marketing and social research. 

• Big Data Psychology. 

• Legal and ethical aspects of data collection and processing." 

• Selected mathematical methods in data analysis. 

• R and Rstudio language. 

• Technologies and environment of Hadoop Spark.
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Postgraduate studies curriculum - most frequent courses

• Introduction to SQL. 

• Business problems and solutions that use data science. 

• Artificial Neural Networks and Deep Learning. 

• Docker, Kubernetes, Kafka. 

• Hadoop environment. 

• Hadoop Machine Learning Frameworks. 

• APIs in data processing. 

• Image recognition and natural language processing. 

• Advanced analytical tools. 

• SQL for Data Science.
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How [hard it is] to attract… (PL, 06.2018)

• Computer programming, consultancy and related activities  

• PLN 9,280.80 

• Information service activities 

• PLN 8,159.57 

• Administration of the State and the economic and social policy 
of the community 

• PLN 5 406.23
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How [hard it is] to attract… (PL, 06.2018)
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Computer programming, 
consultancy and related 

activities

Administration of the State and the 
economic and social policy of the 

community

IT managers 13,790.66 7,351.58

IT specialists 8,535.04 5,075.90

IT technicians 6,887.41 4,189.97



What is the way forward

• Specialized internal units 

• Internal programs of advanced training  

• Strategic partnerships 

• Involvement of eternal partners 

• Research grants 

• Strategic methodological advances
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New specialized units within NSIs  
(internal)
• PL 

• Change of the organizational structure of the Central Office 

• Reorientation of responsibilities  

• ICT Systems, Geostatistics and Census Department 

• Statistics Computing Center 

• Data Engineering Centers in Regional Offices  

• Poznan, Szczecin,... 

• Priorities 

• satellite imagery, traffic sensors, scanner data, web scrapping…
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New specialized units within NSIs  
(internal)

• UK 

• ONS’s Data Science Campus 

• NL 

• CBS’s Center for Big Data Statistics 

• FR 

• INSEE’s SSP Lab (Official Statistics Service Lab) 

• It might be useful to review experiences and lessons learned 
from different organizational structures and data science 
governance across NSIs
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Strategic partnerships  
(external, project based)

• Big Data ESSnet 

• Gospostrateg 

• OpenData+ 

• Geostatistical Portal 2.0 

• …
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Research grants 
(external, competition, procurement based)

• Key methodologies for data science in official statistics 

• Clear vs Dirty vs Dark Data… 

• Integration, Coverage, Sampling, Estimation… 

• Artificial Intelligence, Machine Learning… 

• Accessibility, Privacy, Confidentiality  

• … 

• Cooperation in establishing specialized courses for students  

• like in European Master of Official Statistics (EMOS) 
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Conclusion

• How to attract and retain the workforce we need for the future? 

• Opportunity to do challenging work  

• Opportunities for professional development  

• Effective recruiting and hiring process  

• Flexibility of work arrangements  

• Leadership and mentoring 
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We must be (even) more goal-oriented  
(wee need to play our role well)



We must look for employees  
not for a specified range of activities,  

but based on specific hard and soft skills



We need to rethink  
how to attract #datascience talent



We need to rethink about how to educate 
our own #datascience specialists



stat.gov.pl

for your attention!
Thank you


