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Janusz DYGASZEWICZ, Agnieszka NOWAKOWSKA 

 

Portal Geostatystyczny — nowoczesne narzędzie 
statystyki publicznej 

 
 Instytucjami powołanymi do gromadzenia i przetwarzania danych są krajowe 
urzędy statystyczne. Zadaniem tych urzędów jest dostarczanie wiarygodnych, 
rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na 
temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku 
naturalnym, odpowiadających potrzebom odbiorców krajowych i międzynaro-
dowych. W tym celu statystyka publiczna zbiera, gromadzi, przechowuje oraz 
analizuje dane statystyczne, a także udostępnia je w formie wynikowych infor-
macji statystycznych. 
 

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII GIS W STATYSTYCE PUBLICZNEJ 
 
 Obecnie GUS udostępnia dane statystyczne poprzez Portal Informacyjny  
w postaci komunikatów i obwieszczeń prezesa GUS (ogłaszanych w Dzienniku 
Urzędowym GUS oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”), komunikatów prasowych oraz publikacji. Dane udostępniane są 
również w bazach/bankach danych zarówno o charakterze tematycznym (np. 
Baza Demografia), jak i wielotematycznym (Bank Danych Lokalnych — BDL). 
 Jednakże rosnące wymagania informacyjne oraz dynamika rozwoju technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych powodują, że działalność statystyki publicz-
nej musi być skoncentrowana na ciągłym i systematycznym poprawianiu jakości 
oraz rodzaju oferowanych usług informacyjnych, zgodnie z potrzebami grup 
użytkowników. Istotne jest więc, aby statystyka publiczna gromadziła i udostęp-
niała nie tylko dane statystyczne charakteryzujące zjawiska i procesy społeczno- 
-gospodarcze, które się dokonały, ale dostarczała również informacji służących 
do prowadzenia bieżących analiz i prognoz, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom odbiorców. Kluczową rolę w tym działaniu odgrywa rozpowszechnianie 
informacji statystycznych wzbogaconych o dane geoprzestrzenne. 
 Od kilku lat w statystyce publicznej widoczny jest znaczny wzrost wykorzy-
stywania technologii GIS1 (System Informacji Geograficznej). Stan ten został 
                      

1 GIS (Geographical Information System) system informacji przestrzennej dotyczący danych 
geograficznych; system uzyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, 
transferowania i udostępniania danych przestrzennych, w szerokim rozumieniu obejmuje metody, 
środki techniczne, w tym sprzęt i oprogramowanie, bazę danych przestrzennych, organizację, 
zasoby finansowe oraz ludzi zainteresowanych jego funkcjonowaniem; termin ten w liczbie mno-
giej (systemy informacji geograficznej) stosowany jest również jako nazwa dziedziny zajmującej 
się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS; Internetowy leksykon geomatyczny, Zespół 
Redakcyjny: Jerzy Gaździcki, Janusz Michalak, Ewa Musiał, http://www.ptip.org.pl/. 
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pośrednio wymuszony poprzez uregulowania unijne. W 2007 r. przyjęto dyrek-
tywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą infrastruk- 
turę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (zwaną Dyrektywą  
INSPIRE2). W naszym kraju transpozycją tej dyrektywy jest ustawa z 4 marca 
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawa IIP).  
 Przedmiotem ustawy jest określenie podstawowych zasad tworzenia i działa-
nia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Infrastruktura ta obejmuje 
wszystkie szczeble administracji publicznej i w założeniu ma służyć wszystkim 
użytkownikom informacji przestrzennej w kraju i we Wspólnocie. Dyrektywa 
INSPIRE, a w ślad za nią ustawa IIP, określiła tematy danych przestrzennych, 
do których odnoszą się jej uregulowania, a także organy wiodące odpowiedzial-
ne za przygotowanie tych danych. Prezes GUS jest organem wiodącym w zakre-
sie dwóch tematów danych przestrzennych z załącznika III dyrektywy INSPIRE: 
jednostki statystyczne i rozmieszczenie ludności (demografia).  
 Ponadto Eurostat3 zwrócił uwagę, że zwiększenie wykorzystania geoinforma-
cji w sporządzaniu i publikacji danych statystycznych oraz wykorzystanie inno-
wacyjnych aplikacji internetowych w celu publikacji i udostępnienia przestrzen-
nego rozkładu danych statystycznych podnosi wartość informacji końcowej oraz 
tworzy zupełnie nowe dane. Jednym z celów wymienionych w Europejskim 
Programie Statystycznym 2013—2017 jest wsparcie dla kształtowania polityki 
opartej na faktach za pomocą bardziej elastycznego i szerszego wykorzystania 
informacji przestrzennych w połączeniu z informacjami statystycznymi dotyczą-
cymi społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego. Statystyka realizuje 
to działanie poprzez udostępnienie użytkownikom danych interaktywnej aplika-
cji GIS pod adresem: http://www.geo.stat.gov.pl. 
 Obecnie dzięki technologii GIS, którą po raz pierwszy zastosowały służby 
statystyczne podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) i Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011), informacje 

                      
2 INSPIRE — dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. usta-

nawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej określająca legalne 
ramy do ustanowienia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie. Celem dyrek-
tywy jest wspieranie działań dotyczących polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska 
oraz polityki lub działań mogących oddziaływać na środowisko. W szczególności działania te 
wiążą się z implementacją, monitorowaniem aktywności i oceną strategii zaangażowanej społecz-
ności na różnych poziomach (od lokalnego, przez krajowy po europejski). INSPIRE łączy infra-
strukturę informacji przestrzennej tworzoną w różnych krajach członkowskich w jeden spójny 
system. Elementami tej infrastruktury są: metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi 
danych przestrzennych, usługi i technologie sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzy-
stania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury 
ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z dyrektywą. Jej zakres tematyczny określono 
w załącznikach nr I, II i III dyrektywy; http://www.geoportal.gov.pl/. 

3 Eurostat z siedzibą w Luksemburgu. Utworzony w 1953 r. w celu wsparcia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, a od 1958 r., po powstaniu Wspólnoty Europejskiej, stał się jedną  
z podstawowych jednostek Komisji Europejskiej. Misją Eurostatu jest dostarczanie Unii Europej-
skiej (UE) wysokiej jakości informacji statystycznych, które umożliwiają porównania między 
krajami i regionami, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11480_PLK_HTML.htm. 
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statystyczne, wzbogacone o dane geoprzestrzenne, mogą być również publiko-
wane w ujęciu przestrzennym. 
 

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY — CEL I ADRESACI 
 
 Portal Geostatystyczny pełni funkcje gromadzenia, publikowania oraz udo-
stępniania informacji dla użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych (pu-
blicznych), m.in.: instytucji naukowo-badawczych, administracji publicznej, 
przedsiębiorców, jak również użytkowników indywidualnych. Zakres udostęp-
nianych danych jest definiowany za pomocą odpowiednich ról i uprawnień. 
Użytkownicy wewnętrzni mają dostęp zarówno do danych jednostkowych, jak  
i do danych zagregowanych, natomiast użytkownicy zewnętrzni do danych za-
gregowanych, publikowanych z uwzględnieniem tajemnicy statystycznej. 
 Portal Geostatystyczny to niezwykle pomocne narzędzie przy podejmowaniu 
strategicznych decyzji w zarządzaniu. Pokazane w portalu zjawiska pozwalają 
na monitorowanie danego obszaru, dokonywanie analiz, symulacji i prognoz 
oraz szacowanie różnego rodzaju ryzyka, jak i opracowywanie sposobów jego 
zapobiegania. Przyczynia się to do budowy kompletnego i spójnego systemu  
e-Administracji, wspierającego rozwój przedsiębiorczości, poprzez ułatwienie 
dostępu do aktualnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Ma 
on charakter strategiczny dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. 
 

FUNKCJONALNOŚĆ I ZAKRES DANYCH  
PORTALU GEOSTATYSTYCZNEGO 

 
 Portal Geostatystyczny służy do interaktywnej prezentacji kartograficznej  
i publikacji zagregowanych informacji statystycznych uzyskanych we wspo-
mnianych spisach powszechnych oraz danych BDL w postaci różnego rodzaju 
analiz przestrzennych. 
 Wyniki spisów opracowano w Analitycznej Bazie Mikrodanych (ABM)4, któ-
ra przy pomocy odpowiednich narzędzi informatycznych generuje różnego typu 
zestawienia danych oraz statystykę w postaci tabel i kostek wielowymiarowych. 
W ABM przygotowywano również agregaty na potrzeby Portalu Geostatystycz-
nego.  
 W Portalu Geostatystycznym zreplikowane dane ze spisów powszechnych 
przedstawiane są na wcześniej przygotowanych mapach zawierających następu-
jące warstwy:  
 ortofotomapę,  
 podział administracyjny,  
 podział statystyczny,  

                      
4 Baza danych, która przechowuje odpersonalizowane wartości zmiennych spisowych w osta-

tecznej wersji, zebrane podczas spisów, w której są dokonywane analizy statystyczne (opraco-
wania tabelaryczne, agregaty, analizy przestrzenne), udostępniane publicznie, Słownik pojęć 
GUS_ABM. 
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 centroidy miejscowości,  
 sieć ulic, 
 punkty adresowe.  
 Dwie ostatnie warstwy dostępne są jedynie dla użytkowników wewnętrznych. 
Intuicyjny interfejs Portalu Geostatystycznego umożliwia użytkownikom szybki 
i łatwy dostęp do wynikowych informacji statystycznych. 
 Użytkownicy Portalu mają możliwość wyboru zjawisk tematycznych z rozwi-
jalnej listy bądź odnalezienia tematu poprzez wyszukiwarkę. 
 Dane prezentowane są przy użyciu kartogramów i kartodiagramów. 
 Kartogram służy do przedstawiania średniej intensywności danego zjawiska  
w granicach określonych pól odniesienia (np. jednostek podziału statystycznego 
lub administracyjnego). Dane do kartogramu muszą być danymi względnymi. 
Przykładem mogą być gęstość zaludnienia czy lesistość. 
 Kartodiagram natomiast służy do prezentacji danych bezwzględnych. Jest to 
zbiór diagramów lub wykresów przedstawiających wielkość danego zjawiska 
umieszczonych na mapie w miejscu jego występowania (wykres). Diagramy są 
najczęściej figurami geometrycznymi o łatwo mierzalnych parametrach, których 
wielkość (wysokość, powierzchnia lub objętość) przedstawia wartość zjawiska. 
 W Portalu Geostatystycznym do prezentacji danych wykorzystywano karto-
diagramy kołowe i słupkowe: proste, strukturalne i sumaryczno-strukturalne. 
Można również wygenerować kartodiagramy złożone. 
 Użytkownik Portalu ma możliwość ustawienia własnych parametrów wizuali-
zacji zjawiska tematycznego. Dla kartogramu istnieje możliwość wyboru agre-
gacji (region, województwo, podregion, powiat, gmina), liczby przedziałów, 
metody klasyfikacji, skali barw, przezroczystości oraz widoczności granic jed-
nostek podziału terytorialnego oraz ich etykiet.  
 W przypadku kartodiagramów istnieje możliwość wyboru miary, agregacji, 
symboliki oraz barwy diagramu. Dla wybranego zjawiska tematycznego dostęp-
na jest także statystyka w postaci tabel i histogram. 
 Dodatkowo użytkownik ma możliwość identyfikacji i selekcji obiektów na 
mapie, wyszukiwania miejscowości i adresów (dostępna dla użytkowników we-
wnętrznych) oraz wyszukiwania atrybutowo-przestrzennego. Portal umożliwia 
także drukowanie wybranego obszaru mapy oraz jej eksport do pożądanego 
formatu. Rozwiązanie to jest otwarte na inne serwisy zewnętrzne, z których 
można wczytywać dane przestrzenne za pomocą usługi WMS5. 
 Poza możliwością korzystania z gotowych analiz przestrzennych użytkownik 
wewnętrzny może redagować własne mapy tematyczne na podstawie dowolnej 
cechy modelu danych, wykorzystując wielowymiarowe analizy przestrzenne 
(analizy liniowe, odległościowe czy buforowanie obiektów).  

                      
5 WMS (Web Map Service) sposób udostępniania danych przez serwer map. Powstają one  

na podstawie danych geograficznych zawartych w bazie i wyświetlane u klienta w formatach 
rastrowych: GIF, JPEG, PNG, http://ikar.pgi.gov.pl/. Przykładem są tutaj serwisy zawarte  
w http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/. 
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PREZENTACJA ZJAWISK TEMATYCZNYCH ZA POMOCĄ KARTOGRAMU
I KARTODIAGRAMU

B. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie danych GUS.

Mapa tematyczna
Kartogram: Działalność gos d

owanie Poziom
agregacji — Województwa, Miara — Liczba

po arcza Działalność gospodarcza Gospodarstwa prowadzące
wyłącznie działalność rolniczą, Grup według siedziby gospodarstwa,

gospodarstw
Kartodiagram: Użytkowanie gruntów Użytkowanie gruntów według podziału UE ogrody

przydomowe, Grupowanie według siedziby gospodarstwa, Poziom agregacji
— Województwa, Miara — Liczba gospodarstw

Mapa tematyczna
Kartogram: Zwierzęta gos d

Poziom agregacji — Podregiony,
Miara — procentowy udział

po arskie Skala chowu loch 10—19 szt., Grupowanie
według siedziby gospodarstwa,

gospodarstw posiadających 1—19 szt. loch
w gospodarstwach z lochami ogółem
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 Na podstawie wyników PSR 2010 możliwe jest np. wygenerowanie 550 kar-
togramów i kartodiagramów zgrupowanych w 8 tematach głównych: 
 dochody, 
 działalność gospodarcza, 
 struktura dochodów, 
 wykorzystanie sprzętu, 
 powierzchnia zasiewów, 
 użytkowanie gruntów, 
 zwierzęta gospodarskie, 
 aktywność ekonomiczna stała. 
 W przypadku danych z NSP 2011 możliwe jest wygenerowanie ok. 2000 kar-
togramów i kartodiagramów zgrupowanych w 18 tematach głównych. Przykłady 
tematów głównych dla tych danych to: 
 aktywność ekonomiczna, 
 budynki, 
 dojazdy do pracy, 
 dzietność kobiet, 
 edukacja, 
 emigranci, 
 gospodarstwa domowe, 
 imigranci, 
 kraj obywatelstwa, 
 kraj urodzenia, 
 ludność według cech demograficznych, 
 mieszkania, 
 migracje, 
 migracje wewnętrzne, 
 migracje zagraniczne, 
 niepełnosprawność, 
 rodziny, 
 źródła utrzymania. 
 Użytkownicy mają, jak już wspomniano, zapewniony dostęp również do da-
nych BDL wzbogaconych o informację geoprzestrzenną. Są one skategoryzowa-
ne w 28 tematach głównych dla danych rocznych i w 7 tematach głównych dla 
danych krótkookresowych.  
 Aplikacja umożliwia realizację zobowiązań GUS wynikających z dyrektywy 
INSPIRE. W Portalu przygotowano Podsystem Usług INSPIRE, na który składa się 
Portal Metadanych oraz Komponenty — usługi sieciowe OGC/ISO: WMS, WFS6, 

                      
6 WFS (Web Feature Service) międzynarodowy standard pozwalający na pobieranie i wykony-

wanie operacji (edycję) na danych zakodowanych w GML, dostępnych na serwerach typu Web 
Feature. Dane przesyłane są w postaci wektorowej, Słownik IKAR, http://ikar.pgi.gov.pl/.  
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WCS7, CSW8. Podsystem zapewnia dostęp do danych i metadanych dla dwóch 
tematów danych przestrzennych, za które odpowiada służba statystyczna, po-
przez usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania. 
 GUS od wielu lat zaangażowany jest w realizację międzynarodowych projek-
tów, takich jak: łączenie danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną  
w państwach UE oraz Geostat. Celem ich jest wykorzystanie GIS w pracach  
z danymi statystycznymi. W Portalu Geostatystycznym publikowane są raporty  
z realizacji tych przedsięwzięć.  
 

ROZWÓJ 
 
 Zasoby informacyjne Portalu Geostatystycznego są bezcennym źródłem da-
nych dla prac badawczych i opracowań naukowych, opartych na wielowymia-
rowych analizach przestrzennych, wspieranych GIS. W celu zapewnienia użyt-
kownikom wysokiego standardu i jakości udostępnianych poprzez Portal usług, 
jak również dostosowywania się służb statystycznych do rosnących i zmienia-
jących się potrzeb użytkowników, GUS przystąpił do rozbudowy Portalu.  
W 2014 r. rozpoczęto realizację projektu Portal Geostatystyczny — Faza II, 
którego celem jest rozszerzenie funkcjonalności oraz usług aplikacji. W wyniku 
tych działań projektowych użytkownicy będą mogli przeprowadzać zaawanso-
wane analizy geostatystyczne na bazie udostępnianych danych, jak również ko-
rzystać z szerokiego zakresu dodatkowych możliwości, takich jak: 
 przygotowywanie map tematycznych na bazie własnych danych, 
 wykonywanie zapytań przestrzennych w czasie rzeczywistym, 
 korzystanie z BDL w pełnym zakresie, w wielu szeregach czasowych i na 

różnych poziomach prezentacji, 
 zaawansowana edycja wydruku mapy do celów publikacyjnych.  
 W odpowiedzi na zmieniające się trendy i wymagania użytkowników staty-
styki co do rozwiązań technologicznych, w Portalu Geostatystycznym udostęp-
niona będzie jednocześnie usługa dostępu z urządzeń mobilnych do danych sta-
tystycznych zgromadzonych w aplikacji oraz do ich wizualizacji na mapach. 
 W większości dotychczasowych publikacji wyników badań statystycznych 
stosuje się prezentację zjawisk w podziale administracyjnym (województwa, 
powiaty, gminy). Po rozbudowie Portalu planowane jest również wdrożenie 
funkcjonalności pozwalającej na prezentację zjawisk, np. w siatce kilometrowej 
                      

7 WCS (Web Coverage Service) międzynarodowy standard umożliwiający interoperacyjny do-
stęp do danych geoprzestrzennych zapisanych w postaci pokryć macierzowych. Termin „pokrycie” 
zwykle odnosi się do zdjęć satelitarnych, cyfrowych zdjęć lotniczych, numerycznych modeli 
terenu i innych zjawisk, których zmienność przestrzenna jest reprezentowana za pomocą pokryć 
rastrowych; Słownik IKAR, http://ikar.pgi.gov.pl/.  

8 CSW (Catalogue Service for Web) serwisy katalogowe umożliwiające publikowanie i przeszu-
kiwanie zbiorów informacji opisowej (metadanych) dla danych, serwisów i obiektów powiąza-
nych; Słownik IKAR, http://ikar.pgi.gov.pl/.  
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(grid), której specyfikacja znajduje się w przepisach wykonawczych do Dyrek-
tywy INSPIRE oraz w podziałach wypracowanych w ramach międzynarodo-
wych projektów, w których GUS bierze czynny udział.  
 Korzyści wynikające z rozszerzenia oferowanych usług obejmą szerokie gro-
no odbiorców danych statystycznych. Nowoczesna funkcjonalność zaimplemen-
towana w Portalu będzie miała znaczący wpływ na usprawnienie oraz zwiększe-
nie zakresu uzyskiwanych informacji i metainformacji statystycznych przez 
użytkowników aplikacji w odniesieniu przestrzennym. 
 Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności działań administracji rzą-
dowej i samorządowej w usprawnieniu przebiegu inwestycji, planowania i bu-
dżetowania, poprzez zapewnienie szybkiego i sprawnego dostępu do aktualnych 
danych przestrzennych. Wzrośnie wtedy efektywność instytucji korzystających  
z tych danych, m.in. dzięki wdrażaniu INSPIRE oraz poszerzą się możliwości 
współpracy między instytucjami w zakresie wymiany informacji i wspólnego 
dostarczania usług dla obywateli.  
 Należy podkreślić, że siła i unikalność Portalu Geostatystycznego wynika  
z charakteru danych statystycznych podlegających agregacji i prezentacji, będą-
cych w posiadaniu jedynie służb statystyki publicznej. 
 

mgr inż. Janusz Dygaszewicz, mgr inż. Agnieszka Nowakowska — GUS 
 
 

 SUMMARY 
 
The Geostatistical Portal allows quick and easy access to the statistical in-

formation obtained from censuses in 2010 and 2011 as well as data from Local 
Data Bank (BDL). It is used for spatial presentation of Poland's largest infor-
mation resource and allows to publish aggregated statistical data in the form of 
various spatial analysis. Based on the results of recent censuses, it is possible to 
generate more than 2,550 cartograms and carto-diagrams grouped in 18 main 
topics, while BDL contains data categorized into 28 main topics for annual data 
and 7 main topics for short-term data. The portal is helpful in making strategic 
decisions at every level of management. It is aimed at people who use statistical 
data, including those in public administration, businesses, individuals and re-
search institutions. 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Геостатический портал делает возможным быстрый и легкий доступ 
к конечным статистическим информациям полученным из всеобщих 
переписей 2010 г. и 2011 г., а также к данным Локального банка данных 
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(BDL). Портал используется пространственно представлять самый 
большой в Польше информационный фонд, а также позволяет 
предоставлять обобщенные статистические данные в виде различного 
пространственного статистического анализа. На основе результатов 
последних всеобщих переписей можно составить больше 2550 карто- 
граммов и картодиаграммов группированных в 18 главные темы, а BDL 
содержит данные разделены на 28 главных категорий для годовых данных 
и на 7 категорий для краткосрочных данных.  
Портал поддерживает предпринимание стратегических решений на 

каждом уровне управления. Его содержание предоставляется всем 
пользователям статистических данных, в частности государственной 
администрации и предпринимателям, индивидуальным пользователям 
и научно-исследовательским учреждениям. 
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