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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 



METADANE I USŁUGI INSPIRE - TERMINY 

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 2015 r. (dla nowych danych) 

Zgodność ze specyfikacjami należy osiągnąć do 
października 2020 r. (dla danych istniejących) 



GEO.STAT.GOV.PL 

INSPIRE w GUS – PORTAL GEOSTATYSTYCZNY 





USŁUGI W PORTALU GEOSTATYSTYCZNYM 

• usługa wyszukiwania – uruchomiona, 

• usługa przeglądania: 
– jednostki statystyczne - uruchomiona, 

– rozmieszczenie ludności (demografia) – uruchomiona, 

• usługa pobierania: 
– jednostki statystyczne – uruchomiona, zgodna ze specyfikacją (GML), 

– rozmieszczenie ludności (demografia) – uruchomiona, zgodna ze 
specyfikacją (GML), dodatkowo opublikowana w SHP, 

• metadane 
– opublikowane dla istniejących zbiorów i usług danych przestrzennych. 

• wszystkie usługi udostępniane bezpłatnie i bez konieczności rejestracji 



USŁUGA WYSZUKIWANIA 

• wyszukiwarka metadanych 
w Portalu Geostatystycznym 



USŁUGA WYSZUKIWANIA 

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

 

http://geo.stat.gov.pl/soapServices/CSWStartup?service=CSW&r
equest=GetCapabilities  

 
Katalog sfederowany z krajowym katalogiem metadanych INSPIRE 

http://geo.stat.gov.pl/soapServices/CSWStartup?service=CSW&request=GetCapabilities
http://geo.stat.gov.pl/soapServices/CSWStartup?service=CSW&request=GetCapabilities


USŁUGI PRZEGLĄDANIA 

Tematy danych: 

• jednostki statystyczne 

• rozmieszczenie ludności (demografia) 



USŁUGA POBIERANIA 

• uruchomiono usługi pobierania (download) o profilu ATOM 
(zgodnie z wytycznymi Technical Guidance for the 
implementation of INSPIRE Download Services w wersji 3.0), 

• usługi wykorzystują interfejs ATOM w wersji 1.0 i OpenSearch 
w wersji 1.1., 

• usługi pozwalają na pobieranie predefiniowanych zbiorów 
danych przestrzennych 

• usługi opublikowane dla tematów: 
– jednostki statystyczne 

– rozmieszczenie ludności (demografia) 

• prawdopodobnie jedyne dostępne powszechnie i 
nieodpłatnie usługi pobierania INSPIRE w Polsce  



USŁUGA POBIERANIA - DANE 

dla tematu jednostki statystyczne opublikowano zbiory: 

• Nomenklatura jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych (NTS) 

• rejony statystyczne i obwody spisowe 

dla tematu rozmieszczenie ludności (demografia) opublikowano 
zbiory: 

• w odniesieniu do jednostek statystycznych NTS: 

• ogólna liczba ludności, 

• klasyfikacje wg: 

• płci, 

• 5-letnich grup wieku, 

• ekonomicznych grup wieku, 

• w odniesieniu do rejonów statystycznych i obwodów spisowych: 

• ogólna liczba ludności 



USŁUGA POBIERANIA – ZBIORY 



INSPIRE: WYZWANIA 

ograniczenia formatu GML 

• duży rozmiar plików utrudnia ich wykorzystanie i wymusza 
podział na mniejsze jednostki 

• ~2500 plików z rozmieszczeniem ludności w rejonach 
statystycznych i obwodach spisowych (podział na gminy) 

użyteczność plików GML 

• użytkownicy nie wiedzą jak korzystać z plików GML 

• po wielu zapytaniach z zewnątrz GUS opublikował dane o 
rozmieszczeniu ludności w rejonach statystycznych i 
obwodach spisowych w formacie ESRI Shapefile 



TEMATYCZNE KLASTRY INSPIRE 

publiczne konsultacje INSPIRE (przełom 2013-2014): 

• głównym problemem – techniczna złożoność specyfikacji danych i usług 

zespół INSPIRE we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research 
Centre) uruchamia projekt tzw. „tematycznych klastrów” 

• tematy danych pogrupowane w 9 klastrów 

• dla każdego z klastrów wyłoniony koordynator 

cel projektu 

• znalezienie wspólnego zharmonizowanego sposobu implementacji INSPIRE 

• utworzenie jednego punktu kontaktowego Komisji Europejskiej dla wszystkich spraw 
związanych z implementacją INSPIRE 

narzędzia 

• internetowa platforma współpracy moderowana przez koordynatorów tematycznych 
klastrów 



TEMATYCZNE KLASTRY INSPIRE - STATYSTYKA 

Tematy danych przestrzennych związane ze 
statystyką zgrupowane w klastrze nr 9: 

• jednostki statystyczne 

• rozmieszczenie ludności (demografia) 

• zdrowie i bezpieczeństwo ludności 

Jako koordynator ww. klastra wyłoniony został 

• Mirosław Migacz – główny specjalista w Wydziale Informacji 
Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji 
Badań GUS 



TEMATYCZNE KLASTRY INSPIRE - ZADANIA 

• Prace nad implementacją INSPIRE w krajach członkowskich w 
wielu przypadkach pokazały konieczność modyfikacji (w tym 
uproszczenia) specyfikacji i modeli danych 

• Jednym z wyników projektu „Tematyczne klastry INSPIRE” ma 
być przygotowanie przez koordynatorów sformalizowanych 
propozycji zmian w specyfikacjach danych na podstawie 
dyskusji na platformie wymiany doświadczeń 



INSPIRE: PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 
rozmieszczenie ludności w siatkach kilometrowych 

• GUS bierze udział w wielu europejskich projektach związanych z 
prezentacją danych statystycznych w siatkach kilometrowych (m.in. 
projekt GEOSTAT) 

• powstają nowe zbiory danych, np. rozmieszczenie ludności w siatkach 
kilometrowych 

• zbiory muszą zostać dostosowane do specyfikacji danych w terminie 
do października 2015 



AKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z INSPIRE 

Eurostat 

• granty: 

• GEOSTAT 

• 1A 

• 1B 

• 1C 

• 2 

• Merging statistics and geospatial information in Member States 

• produkty: 

• rozmieszczenie ludności w siatkach kilometrowych 

• gęstość zaludnienia w rejonach statystycznych i obwodach spisowych 

• gęstość zaludnienia w obrębach ewidencyjnych 



PRODUKTY GRANTÓW -  BUIL



PRODUKTY GRANTÓW - 



PRODUKTY GRANTÓW – GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 
rejony statystyczne i obwody spisowe 



PRODUKTY GRANTÓW – GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 
obręby ewidencyjne 



PRODUKTY GRANTÓW – LICZBA LUDNOŚCI 
siatka kilometrowa o oczku 1 km2 





WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ZWIĄZANA 
Z INSPIRE 

EFGS (European Forum for Geography and Statistics) 

• GUS w dniach 22-24.10. br. zorganizował w Krakowie konferencję 
European Forum for Geography and Statistics (30 państw) 

• na konferencji poruszano problemy z implementacją INSPIRE 

• w środowisku geostatystyków już podjęto dyskusje na temat 
proponowanych kierunków zmian w przepisach implementacyjnych 
INSPIRE 

• Przewodnictwo nad EFGS w marcu 2015 obejmie Janusz Dygaszewicz 

UN GGIM (Global Geospatial Information Management) 

• czynny udział w pracach związanych z opracowaniem metodologii 
wykorzystania danych przestrzennych do produkcji statystycznej 

• możliwość dzielenia się bogatym doświadczeniem w zakresie 
prezentacji danych statystycznych w przestrzeni 



26 

PODSUMOWANIE 

• GUS obecnie spełnia wszystkie wymagania nałożone przez 
dyrektywę INSPIRE 

• trwają prace nad publikacją nowych bardziej szczegółowych i 
atrakcyjnych dla użytkowników danych o demografii (siatki 
kilometrowe) 

• podczas implementacji narodziły się wątpliwości w zakresie 
użyteczności zharmonizowanych danych w formacie GML 

• W międzynarodowym środowisku geostatystyków pojawiają 
się pomysły jak uczynić INSPIRE bardziej przyjaznym dla 
użytkowników (EFGS, klastry) 
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