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• Dane przestrzenne w statystyce jako źródło 
georeferencji dla spisów powszechnych i innych badań

• Dane demograficzne w siatkach kilometrowych
• Europejska siatka kilometrowa
• Założenia ochrony danych wynikowych ze spisu 

ludności 2021

Plan prezentacji
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• 2008-2009 – prace 
przygotowawcze
do spisów 
powszechnych rundy 
2010-2011

• materiały papierowe:
· mapy statystyczne
· szkice sytuacyjne

Dane przestrzenne w statystyce
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• założenia, przygotowanie danych referencyjnych – GUS
• opracowanie danych wektorowych dla całego kraju –

wydziały TERYT w Urzędach statystycznych

Przestrzenne Bazy Adresowe
Statystyczne
punkty adresowe
• punkty adresowe

dla budynków 
mieszkalnych

Granice
podziału 
statystycznego
• Rejony statystyczne
• Obwody spisowe
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• I poł. 2010 – pozyskanie ok. 5,7 mln statystycznych 
punktów adresowych

• dane zaktualizowane przez Urzędy Gmin w ramach 
aktualizacji przed spisami

• dane zweryfikowane w terenie przez rachmistrzów 
podczas obchodów przedspisowych

• w czasie realizacji spisów – jedyny zbiór punktów 
adresowych kompletny dla obszaru kraju i sprawdzony 
w terenie

• źródło georeferencji dla spisów powszechnych rundy 
2010-2011

Przestrzenne Bazy Adresowe
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Georeferencja w spisach powszechnych

Powszechny Spis Rolny 
2010

• Dane spisowe z odniesieniem 
przestrzennym do:
• lokalizacji siedziby 

gospodarstwa
• lokalizacji siedziby 

użytkownika

Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2011

• Dane spisowe z odniesieniem 
przestrzennym do:
• lokalizacji mieszkania
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Dane w siatkach kilometrowych

• siatka 1 km x 1 km:
· ogólna liczba ludności
· ludność wg płci
· ludność w grupach wiekowych:

· 0-14
· 15-64
· 65+

· współczynnik feminizacji
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art. 38 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej
„Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane
w badaniach statystycznych dane statystyczne możliwe
do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą
fizyczną oraz informacje i dane statystyczne
charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe
podmiotów gospodarki narodowej prowadzących
działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa
się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu
w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte
całości.”

Tajemnica statystyczna – założenia
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• dane wynikowe ze spisu ludności: 
· każda osoba – współrzędne miejsca zamieszkania

• ochrona danych:
· ogólna liczba ludności – nie podlega ochronie (brak 

udostępnianych cech osób)
· klasyfikacje demograficzne, np. ludność wg płci i 

grup wieku – ochrona oczek z liczbą osób < 3
• metoda ochrony danych:

· dla oczek z liczbą osób 1 lub 2 losowa zamiana tej 
liczby na 0 lub 3

· rozwiązanie stosowane przez Urząd Statystyczny 
Szwecji

Tajemnica statystyczna w przestrzeni
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• seria projektów GEOSTAT:
· Europejskie Forum 

Geografii i Statystyki 
(http://www.efgs.info) 

· współpraca krajów Unii 
Europejskiej i EFTA

• stworzenie jednolitej dla 
Europy siatki 1 km x 1 km z 
ogólną liczbą ludności:

· 29 krajów EU/EFTA + 
Kosowo i Albania

Europejska siatka kilometrowa

http://www.efgs.info/
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• różne podejścia do ochrony danych:
· ukrywanie wrażliwych oczek siatki
· zmiana wartości w oczkach siatki
· przesuwanie osób pomiędzy oczkami siatki
· prezentacja danych w siatkach o mniejszej 

rozdzielczości

Tajemnica statystyczna w Europie 

dane dla całej 
Europy różne metody 

nakładania tajemnicy 
statystycznej
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wyniki spisu 
ludności 2021
w jednolitej 

siatce tworzonej 
na takich samych 

zasadach

ciągły wzrost 
znaczenia 

geolokalizacji w 
statystyce

wzrost świadomości 
europejskich 

urzędów 
statystycznych

europejskie 
inicjatywy promujące 
gromadzenie danych 

statystycznych z 
dokładnością do 

punktów

Ochrona danych w spisie 2021
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• konieczna jest informacja o 
lokalizacji miejsc zamieszkania 
ludności (dużo / mało)

• dokładna liczba (np. 4 czy 5) nie 
jest niezbędna

• należy minimalizować utratę 
danych w szczególności w 
zakresie zamieszkania / 
niezamieszkania obszarów

• rekomendacje powinny być 
możliwe do zastosowania we 
wszystkich krajach

Założenia ochrony danych w siatkach
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kompromis pomiędzy akceptowalnym ryzykiem
a maksymalną możliwą użytecznością danych

Ochrona danych – kompromis

wysoka

niskiewysokie

niska

oryginalne dane
nieprzetworzona tabela

brak publikowanych danych
pusta tabela

użyteczność danych

utrata informacji

ryzyko ujawnienia danych jednostkowych
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• ze względu na miejsce wprowadzania zmian w danych:
· pre-tabelaryczne – zmiany w mikrodanych
· post-tabelaryczne – zmiany w produktach 

(hiperkostki / siatki)
• ze względu na charakter zmian w danych:

· nieperturbacyjne – dane się nie zmieniają, ale mogą 
być ukrywane, agregowane, rekodowane

· perturbacyjne – wprowadzane są niewielkie zmiany 
w danych

Ochrona danych – podział metod
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Ochrona danych – metody 

pre-tabelaryczne

post-tabelaryczne

nieperturbacyjne perturbacyjne

• supresja komórek
• globalne rekodowanie

• zaokrąglanie
• losowy szum

• zamiana rekordów
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• supresja komórek:
· pierwotna – ukrywanie komórek zagrożonych 

nieakceptowalnym ryzykiem ujawnienia danych
· wtórna – ukrywanie niektórych sąsiadujących 

komórek, by zapobiec ujawnieniu danych w 
komórkach ukrytych pierwotnie

• globalne rekodowanie:
· agregowanie przedziałów dla poszczególnych 

zmiennych, np. wiek 0-4 i 5-9 łączony w 0-9

Metody nieperturbacyjne

 znaczna utrata informacji
 możliwe zmiany w strukturze danych
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• zamiana rekordów:
· stosowana na mikrodanych
· selekcja dwóch rekordów o podobnych cechach
· zamiana miejscami niektórych cech, w tym często 

lokalizacji
· może być losowa lub celowana (selekcja tylko 

wrażliwych rekordów)
• losowy szum:

· stosowana na danych wynikowych (hiperkostki)
· selekcja rekordów i nadawanie im stałych kluczy
· dodanie szumu (np. +1 lub -1) do danego rekordu
· szum zawsze taki sam dla rekordu, niezależnie od 

tego gdzie on się znajduje (np. różne hiperkostki)

Metody perturbacyjne
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kryterium losowy szum zamiana rekordów

ryzyko 
identyfikacji

wszystkie poziomy wartości (np. wiek: 0, 1, 2) zmienione -> 
ochrona zapewniona

wtórne
ujawnienie 
danych

zmiany w danych chronią przed ujawnieniem wtórnej tajemnicy 
statystycznej

przejrzystość
ochrony

można wyeliminować komórki 
z małą liczbą osób (np. 1 i 2) -> 

ochrona widoczna

komórki z małą liczbą osób (np. 
1 i 2) mogą pozostać w danych

addytywność
i spójność

rezultaty spójne, ale nie 
addytywne lub odwrotnie rezultaty addytywne i spójne

utrata 
informacji mała utrata informacji,

zależy od parametrów

występuje utrata informacji
i perturbacje mogą się 

kumulować

Metody perturbacyjne – ocena 
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• Eurostat prowadzi prace nad selekcją preferowanej 
metody z następującymi założeniami:

· spójność pomiędzy hiperkostkami a danymi w 
siatkach kilometrowych

· możliwość połączenia metod zamiany rekordów i 
losowego szumu

· zaprojektowanie rekomendowanych parametrów
· bezwzględne zachowanie informacji o tym czy 

komórka siatki jest zamieszkana
• GUS prowadzi obecnie prace nad metodyką publikacji 

danych demograficznych w szczegółowych siatkach (np. 
100m, 250m) dla obszarów zurbanizowanych

Podsumowanie



stat.gov.pl

Konferencja „Bezpieczeństwo danych
– problemy prawne i techniczne”

Poufność danych statystycznych
w kontekście ich prezentacji 
na siatkach kilometrowych

Mirosław Migacz

www.linkedin.com/in/migacz m.migacz@stat.gov.pl 

http://www.linkedin.com/in/migacz

