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• 224 lata polskiej statystyki publicznej 
– 9 marca 1789 r. Sejm Czteroletni zdecydował o 

przeprowadzeniu pierwszego w Europie spisu ludności i 
„dymów” (budynków). 

 

• 95 lata Głównego Urzędu Statystycznego 
– 13 lipca 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 

Reskryptem powołała GUS. Była to pierwsza jednostka 
centralnej administracji niepodległego państwa polskiego. 
Nazwa bez zmian! 
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 Od ponad 100 –lat statystyka polska 
wykorzystuje materiały kartograficzne i 
geodezyjne do prezentowania w układzie 
przestrzennym zjawisk zachodzących w 
społeczeństwie, przemyśle i środowisku 
naturalnym. 
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Centralna Biblioteka Statystyczna - GUS 



Centralna Biblioteka Statystyczna - GUS 





Centralna Biblioteka Statystyczna - GUS 



PGS jako narzędzie wspomagające 
analizę danych statystycznych 

Mapy  
w publikacjach  
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PORTAL GEOSTATYSTYCZNY  

 
 

 

 

GEO.STAT.GOV.PL 
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PSR 2010 –  DANE UDOSTĘPNIONE 
NSP 2011 –  DANE W OPRACOWANIU 



Przestrzenna, wielowymiarowa prezentacja danych 
gromadzonych w Analitycznej Bazie Mikrodanych,                        
w szczególności: 

– PSR 2010 – dane spisowe pozyskane zostały  
z odniesieniem przestrzennym (x, y) położenia 
gospodarstwa, położenia siedziby użytkownika, 

– NSP 2011 – dane spisowe pozyskane zostały  
z odniesieniem przestrzennym (x, y) położenia 
mieszkania. 

 

 

 

 

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY  
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Na podstawie wyników PSR 2010 możliwe jest wygenerowanie 550 
kartogramów i kartodiagramów zgrupowanych w 10 tematach głównych 
tj.: 
• dochody, 
• działalność gospodarcza, 
• struktura dochodów, 
• wykorzystanie sprzętu, 
• zużycie nawozów, 
• powierzchnia zasiewów, 
• użytkowanie gruntów, 
• zwierzęta gospodarskie, 
• aktywność ekonomiczna osób w gospodarstwach indywidualnych, 
• nakłady pracy wg kategorii pracujących w gospodarstwach rolnych 

(aktywność stała). 
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Na podstawie danych z NSP 2011 możliwe będzie wygenerowanie około 
2000 kartogramów i kartodiagramów zgrupowanych w 39 tematach 
głównych. Przykładowe tematy główne dla tych danych to: 
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• ludność według cech 
demograficznych, 

• edukacja, 
• aktywność ekonomiczna, 
• dojazdy do pracy, 
• źródła utrzymania, 
• niepełnosprawność, 
• dzietność kobiet, 
• kraj obywatelstwa, 
• kraj urodzenia, 

 

• migracje, 
• migracje wewnętrzne, 
• migracje zagraniczne, 
• imigracja, 
• emigracja, 
• gospodarstwa domowe, 
• rodziny, 
• mieszkania, 
• budynki. 

 

 



PORTAL GEOSTATYSTYCZNY 
dostępny pod adresem publicznym klient usług mapowych 
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• wybór zjawiska tematycznego z listy i prezentacja za pomocą 
kartodiagramu lub kartogramu jego rozkładu przestrzennego 

• możliwość wybrania jednostki prezentacji oraz skali barw  
i liczby przedziałów, 

• identyfikacja obiektów, 
• wyszukiwanie zjawisk tematycznych, 
• prezentacja statystyk i wykresu dla wybranego zjawiska 

tematycznego, 
• możliwość wygenerowania raportu, 
• drukowanie wybranego obszaru mapy oraz eksport do 

wybranego formatu, 
• dodawanie serwisów WMS.  
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FUNKCJONALNOŚCI PORTALU GEOSTATYSTYCZNEGO  



Wybór zjawiska tematycznego z listy i prezentacja za 
pomocą kartogramu jego rozkładu przestrzennego 
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Wybór zjawiska tematycznego z listy i prezentacja za 
pomocą kartodiagramu kołowego sumarycznego 
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Wybór zjawiska tematycznego z listy i prezentacja za 
pomocą kartodiagramu kołowego-strukturalnego 
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Wybór zjawiska tematycznego z listy i prezentacja za 
pomocą kartodiagramu słupkowego-strukturalnego 
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Możliwość ustawienia własnych parametrów  dla 
zjawiska tematycznego 

ZJAWISKA TEMATYCZNE 

WSKAŹNIKI 

POZIOM AGREGACJI 

LICZBA PRZEDZIAŁÓW 

METODA TWORZENIA PRZEDZIAŁÓW 

SKALA BARW 

PRZEZROCZYSTOŚĆ 

WIDOCZNE WARSTWY 
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NUTS 1 - regiony NUTS 2 - województwa NUTS 3 - podregiony LAU 1 – powiaty LAU 2 – gminy 

Możliwość wybrania jednostki prezentacji 
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Możliwość wybrania skali barw 
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Wyszukiwanie zjawisk tematycznych 
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Prezentacja statystyk i wykresu dla wybranego  
zjawiska tematycznego 
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Identyfikacja obiektów 
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Możliwość wygenerowania raportu i zapisania w pliku 
.doc lub .xls 
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Drukowanie wybranego obszaru mapy oraz eksport do 
wybranego formatu 
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Dodawanie serwisów WMS 



Wypełnianie zadań wiążących się z implementacją 
wytycznych Dyrektywy INSPIRE. 

 

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY  
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TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Prezes GUS jest organem wiodącym dla następujących tematów danych 
przestrzennych z załącznika III Dyrektywy INSPIRE: 

jednostki statystyczne 
statistical units 

SU 

rozmieszczenie ludności (demografia) 
population distribution (demography) 

PD 
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METADANE I USŁUGI INSPIRE – POSTĘP PRAC 

• Usługi wyszukiwania (discovery) – 3 XII 2013 
• Usługi przeglądania (view) – 3 XII 2013 
• Usługi pobierania (download) – 3 XII 2013 
• Metadane dla zbiorów i usług danych 

przestrzennych – 3 XII 2013 
• Dane opublikowane w powyższych terminach 

nie muszą być zgodne ze specyfikacjami danych. 
• Zgodność ze specyfikacjami należy osiągnąć do 

października 2020 r. 
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USŁUGI W PORTALU GEOSTATYSTYCZNYM 
• usługa wyszukiwania – uruchomiona, 
• usługa przeglądania: 

– jednostki statystyczne – uruchomiona, 
– rozmieszczenie ludności (demografia) – II połowa 2013, 

• usługa pobierania: 
– usługa przeglądania – uruchomiona, zgodna ze 

specyfikacją, 
– usługa pobierania – II połowa 2013, planowana zgodność ze 

specyfikacją, 

• metadane 
– opublikowane dla istniejących zbiorów i usług danych 

przestrzennych. 
• wszystkie usługi udostępniane bezpłatnie i bez konieczności 

rejestracji 

31 



USŁUGA WYSZUKIWANIA 

• wyszukiwanie metadanych 
dostępne poprzez Portal 
Geostatystyczny 

• uruchomiona usługa 
wyszukiwania (discovery) 
zgodna ze specyfikacją 
OGC CSW w wersji 2.0.2. 

NAZWA PIĄTEJ SEKCJI/ROZDZIAŁU 
 

32 



USŁUGA PRZEGLĄDANIA 
JEDNOSTKI STATYSTYCZNE 

• uruchomiono usługę przeglądania (view) dla tematu jednostki 
statystyczne zgodną ze specyfikacją OGC WMS w wersji 1.3.0., 

• wizualizacja obiektów zgodna ze specyfikacją danych, 

• zaimplementowano dodatkowo styl krajowy prezentacji jednostek 
statystycznych (SU.VectorStatisticalUnits.Krajowy) 

NAZWA PIĄTEJ SEKCJI/ROZDZIAŁU 
 

styl domyślny SU.VectorStatisticalUnits.Krajowy 
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USŁUGA POBIERANIA 
JEDNOSTKI STATYSTYCZNE 

• uruchomiono usługę pobierania (download) dla tematu jednostki 
statystyczne w formie pobierania predefiniowanego (zgodnie  
z wytycznymi Technical Guidance for the implementation of INSPIRE 
Download Services w wersji 3.0), 

• Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch  
w wersji 1.1., 

• Zbiór podzielony jest na 16 plików GML – po jednym dla każdego  
z województw, 

• Zbiory są zgodne ze specyfikacją tematu danych jednostki 
statystyczne. 

 

http://geo.stat.gov.pl//atom_web-0.0.1/atom/JednostkiStatystyczne 

NAZWA PIĄTEJ SEKCJI/ROZDZIAŁU 
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http://geo.stat.gov.pl/atom_web-0.0.1/atom/JednostkiStatystyczne
http://geo.stat.gov.pl/atom_web-0.0.1/atom/JednostkiStatystyczne
http://geo.stat.gov.pl/atom_web-0.0.1/atom/JednostkiStatystyczne


PLAN ROZBUDOWY  

PRORTALU GEOSTATYSTYCZNEGO 
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Obecnie Portal Geostatystyczny prezentuje wyniki spisów 
powszechnych. Rozbudowa Portalu Geostatystycznego umożliwi 
dostęp do przestrzennych danych wynikowych pozyskanych 
również w ramach innych badań statystycznych, objętych 
programem badań statystycznych statystyki publicznej.  
Projekt Rozbudowy Portalu Geostatystycznego został zgłoszony 
do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020.  
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Analizy liniowe 
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Buforowanie obiektu 
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Analizy przestrzenne w obszarze dowolnego poligonu 







• trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej    208 szt.  

• jałówki poniżej 1 roku ras mięsnych    151 szt.  

• jałówki w wieku 1-2 lat       28 szt.  

• kury i koguty dorosłe na rzeź    423 szt. 

• powierzchnia łąk trwałych w dobrej kulturze rolnej  8,26 ha 

• powierzchnia pastwisk trwałych    2,31 ha  

• powierzchnia sadów     1,52 ha  

• pszenica jara      2,14 ha  

• warzywa gruntowe ogółem     3,12 ha  

• Ciągniki     18 szt. 

• samochody ciężarowe ogółem    12 szt.  

• przyczepy ciągnikowe     15 szt.  

• maszyny silnikowe do uprawy gleby     8 szt.  

Bilans strat 

41 



ŁĄCZENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH  
Z INFORMACJĄ GEOGRAFICZNĄ 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 
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GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 
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NAPŁYW DO WARSZAWY 
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NAPŁYW DO WARSZAWY 
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Migracje stałe Dojazdy do pracy 



ZGONY WG POWIATÓW  
(CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA) 
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WSPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI 
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PREZENTACJA ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI  

W SIATKCE KWADRATÓW O BOKU 1 KM (GRID) 
 

(NA OBSZARZE MIASTA PŁOCK I OKOLICY) 

48 

W ramach rozbudowy Portalu planowane jest również wdrożenie 
funkcjonalności pozwalającej na prezentację zjawisk także w innych 
podziałach, np. w siatce kilometrowej (grid), której specyfikacja 
znajduje się w przepisach wykonawczych do Dyrektywy INSPIRE. 



 

 

 

 

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH 
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Paradygmat: 

„Nie chodzi o to aby tylko 

zarządzać informacją przestrzenną  

ale o to aby 

zarządzać informacją w przestrzeni”  
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GGIM Seoul 2011 



Dziękuję za uwagę 

54 


