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Statystyka publiczna od zawsze lokalizowała 
w przestrzeni badane zjawiska demograficzne, 

społeczne i gospodarcze wspierając decyzje 
samorządów terytorialnych według zasady:

„Wszystko dzieje się gdzieś” 
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podkłady mapowe

Wizualizacja komputerowa 
przestrzennych baz danych

Informatyczny system geograficzny GIS



dane 
demograficzne Geokodowanie

WIZUALIZACJA 2D i 
3D

ANALIZA

mapa numeryczna
Punkty – adresy, pomniki, hydranty; Linie - drogi, instalacje, 

ulice, rzeki; Poligony – granice, jeziora, lasy

granice - wektorywspółrzędne geograficzne

Wnioski

Informacja, wiedza

Analizy przestrzenne



Napływ do Warszawy

Drenaż

Polaryzacja

Biegun wzrostu

Promil ludności gmin 
„zassanej do Warszawy” 



Migracje stałe Dojazdy do pracy (US Poznań)

Napływ ludności do Warszawy a dojazdy do pracy



Współczynnik feminizacji



Natężenie odpływu kobiet



Biorąc pod uwagę przestrzeń i czas odpowiada na pytania:

Jak w przestrzeni wygląda zjawisko…?
Jak przebiega w czasie proces…?
Co znajduje się w …?
Co jest przyczyną zjawiska …?
Jaka zachodzi relacja między …? 
Co się stanie gdy …?

Przykład: ...jaki procent populacji mieszkający „n” kilometrów od
głównych dróg krajowych, choruje na chorobę „X” i jaka jest
dynamika tego zjawiska na przestrzeni ostatnich „z” lat…

Geostatystyka



• planowanie rozwoju przestrzennego;
• planowanie, projektowanie i utrzymanie sieci 

transportowej (dróg, kolei);
• planowanie zaopatrzenia w media;
• analiza siły rynku pracy – dojazdy do pracy;
• wyznaczanie obszarów wyborczych;
• zarządzanie kryzysowe, w tym powodzie;
• analiza zagrożeń epidemiologicznych;
• produkcja żywności na potrzeby lokalne;
• optymalizacja rozmieszczenia placówek służby zdrowia; 
• monitoring środowiska naturalnego; 
• zagrożenie przestępczością; 
• edukacja – rozmieszczenie szkół.

Geostatystyka



GEO.STAT.GOV.PL





≈ 2000
KARTOGRAMÓW I 

KARTODIAGRAMÓW
z Banku Danych Lokalnych

Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej 

najniższego poziomu – punktu adresowego 
w interaktywnych prezentacjach przestrzennych

Czym jest Portal Geostatystyczny

≈ ≈Nieskończona liczba interaktywnych wizualizacji wynikowych informacji 
statystycznych w postaci kartogramów, kartodiagramów, siatek i raportów



Funkcjonalności Portalu

geowizualizacja wyników spisów powszechnych i innych danych statystycznych

•Powszechny Spis Rolny 2010

•Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

•Bank Danych Lokalnych

publikacja danych przestrzennych produkowanych przez statystykę

•rejony statystyczne

•obwody spisowe

•siatka kilometrowa (grid)

publikacja usług INSPIRE dla dwóch tematów danych przestrzennych

• jednostki statystyczne

•rozmieszczenie ludności (demografia)

zaawansowane analizy przestrzenne na mikrodanych

•dla autoryzowanych użytkowników wewnętrznych w statystyce publicznej



Aplikacja mapowa



ZJAWISKA TEMATYCZNE

GRUPOWANIE

WSKAŹNIKI

POZIOM AGREGACJI / NORMALIZACJI

LICZBA PRZEDZIAŁÓW

METODA TWORZENIA PRZEDZIAŁÓW

SKALA BARW

PRZEZROCZYSTOŚĆ

WIDOCZNE WARSTWY

Parametry definiowane przez użytkownika



Wybór zjawiska tematycznego z listy
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Możliwość wybrania jednostki prezentacji

NUTS 1 - regionyNUTS 2 -
województwa

NUTS 3 -
podregiony

LAU 1 –
powiaty

LAU 2 –
gminy



Metody prezentacji kartograficznej 

Kartogramy i Kartodiagramy



Prezentacja statystyk i wykresu
dla wybranego zjawiska tematycznego



Możliwość 
wygenerowania 
raportu i zapisania 
w pliku .doc lub .xls



Drukowanie 
wybranego obszaru 
mapy oraz 
eksport do wybranego 
formatu



Podział administracyjny i statystyczny 
-Rejony statystyczne i obwody spisowe



Informacja o punkcie



Dodawanie serwisów WMS





Nowe definiowanie przestrzeni dla statystyk
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Analizy liniowe





Analiza danych w przestrzeni (rok 2004)



Analiza danych w przestrzeni (rok 2010)



Analiza danych w przestrzeni (rok 2014)



Temat: Średni wiek według płci

Analiza danych w przestrzeni

Raport dla kartodiagramu

Poziom agregacji: zapytania indywidualne

Typ kartodiagramu: słupkowy strukturalny

Kartodiagram przedstawia następującą tematykę:

Nazwa cechy miara wskaźnik grupowanie Nazwa spisu

Ludność Średni wiek płeć Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Tabelaryczne zestawienie wartości prezentowanych zjawisk:

NTS Wartości miar/wskaźników

Nazwa Identyfikator Mężczyźni Kobiety Średnia

1 28,3 29,4 28,9

RAZEM: 28,3 29,4 28,9



Wizualizacja na podstawie własnych danych



Dyrektywa INSPIRE – jednostki statystyczne i demografia



Mobilny Portal Geostatystyczny
jest darmowy i dostępny dla
systemów mobilnych:

• Platforma Android – dostępna
w Google Play;

• Platforma Windows Phone –
dostępna w Windows Store;

• Platforma iOS – dostępna
w Apple Store.

Mobilny Portal Geostatystyczny



Aplikacja umożliwia:

• określenie bieżącej lokalizacji użytkownika;

• dostęp do popularnych statystyk we wskazanej 
lokalizacji;

• intuicyjny wybór lub wyszukanie tematów z zakresu 
aktualnych danych z Banku Danych Lokalnych (BDL);

• intuicyjny wybór parametrów kartogramów;

• wywołanie legendy mapy tematycznej;

• przyjazny wybór kompozycji mapowych;

• wyświetlenie danych podkładowych takich jak np. 
granice administracyjne; 

• prezentację danych o rozmieszczeniu ludności w 
siatce kilometrowej (grid);

• prezentację usług danych przestrzennych w 
standardzie OGC WMS.

Mobilny Portal Geostatystyczny



GRID – dane demograficzne w siatce 1 km
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(persons)
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„Nie jest sztuką zarządzać 

danymi przestrzennymi, 

sztuką jest zarządzać 

danymi w przestrzeni”

- UN-GGIM paradigm, Seul 2011



Zapraszamy do korzystania z wynikowych informacji statystycznych publikowanych w PGS.



Dziękuję za uwagę

geo@stat.gov.pl


