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Ośrodek Statystyki Miast
• 1995 – powstanie Centrum Statystyki Miast
• od 2003 udział w projekcie Urban Audit

• 2009 – Przepływy ludności związane z zatrudnieniem
• 2015 - Identyfikacja obszarów specjalnych (starość
demograficzna) wewnątrz miast wojewódzkich

• 2018 – Dojazdy uczniów do szkół zlokalizowanych
w miastach wojewódzkich
• 2020 - Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast

poznan.stat.gov.pl
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Wprowadzenie

• Ranga problemu - nierówności przestrzenne w dochodach
ludności na poziomie lokalnym;

• Brak danych - dochody mieszkańców dla niższych poziomów
przestrzennych niż województwo;
• Potrzeby informacyjne - zaspokojenie popytu na dane w zakresie
dochodów ludności na poziomie lokalnym.

poznan.stat.gov.pl

4

Cel pracy eksperymentalnej
Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast w Polsce
na podstawie danych pochodzących ze źródeł
administracyjnych oraz analiza wewnątrzmiejskich
rozkładów przestrzennych wybranych charakterystyk
poziomu i zróżnicowania dochodów mieszkańców
miast wojewódzkich.

poznan.stat.gov.pl
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Zakres pracy eksperymentalnej
• Zakres podmiotowy i czasowy badania
Podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT-28, PIT-28S, PIT-36S,
PIT-36LS, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A oraz PIT-11
za rok 2018.
• Zakres terytorialny badania:
- wszystkie miasta w Polsce,
- miasta wojewódzkie dodatkowo w układzie wewnątrzmiejskim

na siatce kwadratów o boku 1 km.

poznan.stat.gov.pl
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Źródła danych atrybutowych

• Dane Ministerstwa Finansów za rok 2018:
− przychody podatników z formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S,

PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-40A/11A;
− dochodów pracowników najemnych z formularzy PIT-11.

poznan.stat.gov.pl
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Źródła danych atrybutowych
• Dane GUS
Zbiór danych eksperymentalnych – integracja źródeł administracyjnych

Narodowy
Fundusz
Zdrowia

Ministerstwo

Ministerstwo

Finansów

Cyfryzacji

Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych

Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego

Informacje na temat miejsca zamieszkania ludności na terenie Polski
poznan.stat.gov.pl
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Źródła danych przestrzennych
• Mapa numeryczna podziału administracyjnego Polski

w układzie gmin (z wyróżnieniem części miejskiej oraz części wiejskiej w
jednostkach o statusie gminy miejsko-wiejskiej), stanowiącą zasób
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju (PRG)
• Punkty adresowe
zasób państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju (PRG)
• Kilometrowa siatka kwadratów

Europejskie Forum ds. Geostatystyki EFGS1
http://www.efgs.info/data/eurogrid/Grid_ETRS89_LAEA_PL_1K.zip/view

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania

• Przegląd literatury pod kątem mierników sytuacji dochodowej
mieszkańców miast oraz metod klasyfikacji i analiz przestrzennych.
• Analiza obserwacji nietypowych (odstających)

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – miary poziomu
Nazwa miernika

Wzór

Suma (wartość globalna)

Przykłady aplikacji w literaturze

𝑁

𝑇=

𝑥𝑖 ,
𝑖=1

Średnia arytmetyczna

gdzie:
𝑖 = 1, 2, …, N,
𝑁 – oznacza liczbę jednostek w populacji,
𝑥𝑖 – oznacza dochody/przychody i-tej jednostki w populacji.
𝑚=

𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖

𝑁

,

gdzie:
𝑖 = 1, 2, …, N
𝑁 – oznacza liczbę jednostek w populacji,
𝑥𝑖 – oznacza dochody/przychody i-tej jednostki w populacji.
Udział (frakcja)
𝑤𝑘 =

𝑁𝑘
𝑖∈𝑘 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖

(Canberra Group, Handbook on Household Income
Statistics, 2011), (Canberra Group, Expert Group on
Household Income Statistics, 2001), (Kerm, 2007);
(Moser i Schnetzer, 2014); (Neri, Gagliardi,
Ciampalini, Verma i Betti, 2009); (Vecchi, 2018)

,

Minimum

gdzie:
𝑖 = 1, 2, …, N,
𝑘 = 1, 2, …, 𝑁𝑘 ,
𝑁𝑘 – oznacza liczbę jednostek w podzbiorowości k wyodrębnionej
w całej populacji,
𝑁 – oznacza liczbę jednostek w populacji
𝑥𝑖 – oznacza dochody/przychody i-tej, jednostki w populacji.
𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖 .

(Neri, Gagliardi, Ciampalini, Verma i Betti, 2009)

Maksimum

gdzie:
𝑥𝑖 – oznacza dochody/przychody i-tej jednostki w populacji.
𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖 ,

(Neri, Gagliardi, Ciampalini, Verma i Betti, 2009)

Kwantyl (kwartyl, kwintyl, decyl, percentyl) rozkładu
rzędu p

1≤𝑖≤𝑛

1≤𝑖≤𝑛

gdzie:
𝑥𝑖 – oznacza dochody/przychody i-tej jednostki w populacji.
𝑄 𝑝 = 𝑖𝑛𝑓 𝑥 ∈ ℝ: 𝑝 ≤ 𝐹 𝑥 ,
gdzie:
inf – kres dolny zbioru,
x – zmienna oznaczająca dochody/przychody,
p – rząd kwantyla rozkładu,
𝐹 𝑥𝑖 = 𝑃 𝑥 ≤ 𝑥𝑖 jest dystrybuantą rozkładu zmiennej 𝑥.

(Canberra Group, Handbook on Household Income
Statistics, 2011), (Canberra Group, Expert Group on
Household Income Statistics, 2001), (Kerm, 2007);
(Neri, Gagliardi, Ciampalini, Verma i Betti, 2009);
(Vecchi, 2018)

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – miary zróżnicowania
Nazwa miernika
Rozstęp
Rozstęp międzykwartylowy

Wzór
𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 ,
𝐼𝑄𝑅 = 𝑄(0.75) − 𝑄(0.25),

Przykłady aplikacji w literaturze
(Cowell, 2011)
(Filzmoser, Gussenbauer i Templ, 2016)

gdzie:
𝑄(0.75) – oznacza kwantyl rzędu 0.75, czyli trzeci kwartyl rozkładu,
𝑄(0.25)– oznacza kwantyl rzędu 0.25, czyli pierwszy kwartyl rozkładu.
Wskaźnik zróżnicowania kwantylowego
(kwintylowego, decylowego, percentylowego)

𝑊𝑄𝑝𝑥 =

𝑄(𝑝1 )
,
𝑄(𝑝2 )

gdzie:
𝑄(𝑝1 ) – oznacza kwantyl rzędu p1
𝑄(𝑝2 ) – oznacza kwantyl rzędu p2

Relacja do mediany

𝑟𝑚𝑒 =

𝑄(𝑝)
,
𝑄(0.50)

gdzie:
𝑄(𝑝) – oznacza kwantyl rzędu p,
𝑄(0.50) – oznacza kwantyl rzędu 0,50, czyli medianę rozkładu.
Relacja do średniej arytmetycznej

𝑟𝑚 =

,
𝑚
gdzie:
𝑚𝑄(𝑝) – oznacza średnią arytmetyczną w grupie kwantylowej rzędu p,
𝑚 – oznacza średnią arytmetyczną w całej populacji.

Wskaźnik zróżnicowania kwintylowego

Współczynnik koncentracji Giniego

𝑚𝑄(𝑝)

𝑆80/𝑆20 =

𝑥𝑖 ≥𝑄(0.8) 𝑥𝑖
𝑥𝑖 ≤𝑄(0.2) 𝑥𝑖

,

gdzie:
𝑄(0.8) – oznacza kwantyl rzędu 0.8,
𝑄(0.2) – oznacza kwantyl rzędu 0.2,
𝑥𝑖 – oznacza dochody/przychody i-tej jednostki w populacji.
𝐺=

1
2𝑁2 𝑚

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑗=1

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ,

gdzie:
𝑖 = 1, 2, …, N,
𝑗 = 1, 2, …, N,
𝑁 – oznacza liczbę jednostek w populacji,
𝑚 – oznacza średnią arytmetyczną w całej populacji,
𝑥𝑖 – oznacza dochody/przychody i-tej jednostki w populacji,
𝑥𝑗 – oznacza dochody/przychody j-tej jednostki w populacji.

(Canberra Group, Handbook on Household Income
Statistics, 2011) – P90/P10, P80/P20, P80/P50,
P50/P20; (Kerm, 2007) – P90/P10, P82/P20; (MartínRomán, Ayala, Vicente i Juan, 2017) – P90/P10,
P90/P50, P10/P50, P75/P25; (Moser i Schnetzer,
2014) - P90/P10, P90/P50, P50/P10; (OECD, OECD
Framework for Statistics on the Distribution of
Household Income, Consumption and Wealth, 2013);
(Vecchi, 2018) – P90/P10, P75/P25, P90/P50
(Canberra Group, Handbook on Household Income
Statistics, 2011); (Neri, Gagliardi, Ciampalini, Verma i
Betti, 2009) – mean/P50, P80/P50, P90/P50,
P95/P50, P99/P50 (P90/P50, P91/P50, P92/P50,
P93/P50, P94/P50, P95/P50, P96/P50, P97/P50,
P98/P50, P99/P50, P100/P50);
(Bruil i Koymans, 2014); (Fesseau i Mattonetti, 2013)

(GUS, 2019), (Bruil i Koymans, 2014), (EUROSTAT,
2003), (Fesseau i Mattonetti, 2013), (Kerm, 2007) –
S80/S20, S90/S10; (Osier, 2009); (Szulc, 2018)

(Canberra Group, Handbook on Household Income
Statistics, 2011), (Canberra Group, Expert Group on
Household Income Statistics, 2001), (Kerm, 2007);
(Martín-Román, Ayala, Vicente i Juan, 2017);
(Mastronardi i Cavallo, 2020); (Moser i Schnetzer,
2014); (OECD, OECD Framework for Statistics on the
Distribution of Household Income, Consumption and
Wealth, 2013); (Osier, 2009); (Panek, 2014);
(Panzera i Postiglione, 2020); (Szulc, 2018); (Vecchi,
2018); (Cowell, 2011)

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – miary autokorelacji przestrzennej
Przykłady aplikacji
w literaturze

Wzór

Nazwa miernika
Statystyka Getisa-Orda

𝑗 𝑤𝑖𝑗

𝐺𝑖 𝑑 =
𝑠 𝑖

𝑑 𝑥𝑗 − 𝑊𝑖 𝑥 𝑖

𝑛 − 1 𝑆1𝑖 − 𝑊𝑖2
𝑛−2

(Moser i Schnetzer, 2014)
1,𝑖
2

≠𝑗

gdzie:
x – analizowana zmienna,
𝑥𝑖 – wartość analizowanej zmiennej dla i-tego regionu,
𝑛 – oznacza liczbę obserwacji,
i, j – regiony,
𝑤𝑖𝑗 – macierz przestrzenna wag, która zawiera informację na temat
sąsiedztwa regionów i oraz j,
𝑊𝑖 = 𝑖≠𝑗 𝑤𝑖𝑗 𝑑 – suma wag,
2
𝑆1𝑖 = 𝑗 𝑤𝑖𝑗
,
𝑥 – średnia analizowanej zmiennej.
𝑠 𝑖 – odchylenie standardowe analizowanej zmiennej.

Statystyka lokalna Morana

𝐼𝑖 =

𝑥𝑖 − 𝑥
𝑆𝑖2

𝑛

𝑤𝑖,𝑗 𝑥𝑗 − 𝑥

(Mastronardi i Cavallo, 2020)
(Basarbowicz i inni, 2015)

𝑗=1,𝑗≠𝑖

gdzie:
x – analizowana zmienna,
𝑥𝑖 – wartość analizowanej zmiennej dla
i-tego regionu,
𝑛 – oznacza liczbę regionów,
i, j – regiony,
𝑤𝑖𝑗 – macierz wag przypisanych sąsiadom i -tego regionu,
𝑥 – średnia analizowanej zmiennej,
𝑆𝑖2 =

𝑛
𝑗=1,𝑖≠𝑗

𝑥𝑗 − 𝑥

𝑛−1

2

− 𝑥2 .

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
• Analiza obserwacji odstających jako wyzwanie
• Także w analizie danych pochodzących z tzw. źródeł administracyjnych

• Różny wpływ na różne miary poziomu i zróżnicowania dochodów
• Rola obserwacji odstających w przypadku analiz porównawczych

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
• Opis zastosowanych podejść:
1.

dane surowe, bez żadnej ingerencji;

2. dane ucięte (TRIM), gdzie odcięciu podlegało po 0,5% skrajnych obserwacji z obydwu
końców rozkładu przychodów/dochodów;
3. winsoryzacja (WINS), gdzie zastosowano prostą imputację polegającą na zastąpieniu
oryginalnych 0,5% skrajnych obserwacji z obydwu końców rozkładu przychodów/dochodów,
wartościami kwantyli rzędu odpowiednio 0,005 dla dolnego końca rozkładu
przychodów/dochodów oraz 0,995 dla górnego końca rozkładu przychodów/dochodów;
4. transformacja Box’a-Cox’a (BOXCOX_IQR) i „odcięcie” obserwacji skrajnych z obydwu
końców rozkładu przychodów/dochodów wyznaczonych z wykorzystaniem rozstępu
międzykwartylowego;

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
5. transformacja Box’a-Cox’a (BOXCOX_MAD) i „odcięcie” obserwacji skrajnych z obydwu
końców rozkładu przychodów/dochodów wyznaczonych z wykorzystaniem medianowego
odchylenia przeciętnego;
6. transformacja Box’a-Cox’a (BOXCOX_IQR2) i zastąpienie obserwacji skrajnych z obydwu
końców rozkładu przychodów/dochodów, wyznaczonych z wykorzystaniem rozstępu
międzykwartylowego, wartością wyznaczoną na podstawie wzoru (2) dla obserwacji skrajnych
z dolnego końca rozkładu przychodów/dochodów oraz na podstawie wzoru (3) dla obserwacji
skrajnych z górnego końca rozkładu przychodów/dochodów;
7. transformację Box’a-Cox’a (BOXCOX_MAD2) i zastąpienie obserwacji skrajnych z obydwu
końców rozkładu przychodów/dochodów, wyznaczonych z wykorzystaniem medianowego
odchylenia przeciętnego, wartością wyznaczoną na podstawie wzoru (6) dla obserwacji
skrajnych z dolnego końca rozkładu przychodów/dochodów oraz na podstawie wzoru (7) dla
obserwacji skrajnych z górnego końca rozkładu przychodów/dochodów.

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
Transformacja Box’a-Cox’a
(𝜆)
𝑧𝑖

𝑥 𝑖𝜆 −1

=

𝜆

jeśli 𝜆 ≠ 0,

(1)

ln
𝑥𝑖 jeśli λ = 0

Rozstęp międzykwartylowy:
𝑦𝑙 = 𝑚𝑒𝑑𝑖 𝑥𝑖 − 𝑐 ∗ 𝑆𝐼𝑄𝑅 ,

(2)

𝑦ℎ = 𝑚𝑒𝑑𝑖 𝑥𝑖 + 𝑐 ∗ 𝑆𝐼𝑄𝑅 ,
gdzie:
𝑦𝑙 – oznacza punkt odcięcia w dolnym ogonie rozkładu,
𝑦ℎ – oznacza punkt odcięcia w górnym ogonie rozkładu,
𝐼𝑄𝑅
𝑆𝐼𝑄𝑅 = 1.35;
𝐼𝑄𝑅 = 𝑄(0.75) − 𝑄(0.25),
𝑐 – oznacza stałą, która najczęściej przyjmuje wartości 3 (Filzmoser, Gussenbauer i
2016), a nawet 5 (Dupriez, 2007), 𝑚𝑒𝑑𝑖 𝑥𝑖 – mediana zmiennej x.

(3)

(4)
(5)
Templ,

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)

Medianowe odchylenie przeciętne:
𝑦𝑙 = 𝑚𝑒𝑑𝑖 𝑥𝑖 − 𝑐 ∗ 𝑆𝑀𝐴𝐷 ,
𝑦ℎ = 𝑚𝑒𝑑𝑖 𝑥𝑖 + 𝑐 ∗ 𝑆𝑀𝐴𝐷 ,
gdzie:
𝑦𝑙 – oznacza punkt odcięcia w dolnym ogonie rozkładu,
𝑦ℎ – oznacza punkt odcięcia w górnym ogonie rozkładu,
𝑀𝐴𝐷
𝑆𝑀𝐴𝐷 =
;
0.675
𝑀𝐴𝐷 = 𝑚𝑒𝑑𝑖 𝑥𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑗 𝑥𝑗 ,
𝑚𝑒𝑑𝑖 𝑥𝑖 – mediana zmiennej x,
𝑐 – oznacza stałą, która najczęściej przyjmuje wartości 3 (Filzmoser, Gussenbauer i
2016), bądź 3.5 (Denderski, 2019).

poznan.stat.gov.pl

(6)
(7)

(8)
(9)

Templ,
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
W przypadku podejść 4. – 7. można wyróżnić następujące etapy prac:

• Etap 1. Transformacja Box’a-Cox’a danych oryginalnych w celu doprowadzenia do rozkładu
zbliżonego do normalnego;
• Etap 2. Detekcja outlierów z wykorzystaniem rozstępu międzykwartylowego/ medianowego
odchylenia przeciętnego (w zależności od oceny uzyskanych wyników);
• Etap 3. „Odcięcie” wartości odstających bądź zaimputowanie dla nich wielkości
wynikających z formuł (2) i (3), bądź (6) i (7) ustalonych na etapie 2;
• Etap 4. Transformacja wsteczna Box’a-Cox’a
Dodatkowo:
Podejścia,
zakładające
pewną
ingerencję
w
skrajne
wartości
rozkładu
dochodów/przychodów, analizowane były w ramach dwóch odmiennych ujęć („top-down”,
polegało na zastosowaniu podejść 2. – 7. na całym zbiorze podatników/pracowników
najemnych, „bottom-up”, polegało na zastosowaniu podejść 2. – 7. odrębnie dla każdego z
930 miast, a następnie złożenie populacji podatników/pracowników najemnych
zamieszkujących miasta w Polsce poprzez połączenie subpopulacji dla wszystkich 930 miast).

poznan.stat.gov.pl

19

Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
A. Wyznaczenie parametru lambda () w transformacji Box’a-Cox’a.

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)

B. Wyznaczenie stałych c w określaniu obserwacji skrajnych dla podejść:
BOXCOX_IQR, BOXCOX_MAD.
Zastosowanie rozstępu międzykwartylowego oraz medianowego odchylenia
przeciętnego w określaniu obserwacji skrajnych z obydwu końców rozkładu
przychodów/dochodów, zakłada przyjęcie pewnych stałych. Zgodnie z sugestiami
wynikającymi z przeglądu literatury w zakresie analizy rozkładów dochodów, a także po
wstępnej analizie kilku zestawów stałych c, przyjęto ostatecznie następujące wartości:
- dla rozstępu międzykwartylowego c = 5 (por. Dupriez, 2007);
- dla medianowego odchylenia przeciętnego c = 3,5 (por. Denderski, 2019).

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
C. Wyznaczenie stałych c w określaniu obserwacji skrajnych dla podejść:
BOXCOX_IQR2, BOXCOX_MAD2.
W podejściach BOXCOX_IQR2 oraz BOXCOX_MAD2, po transformacji logarytmicznej
przychodów/dochodów, wykorzystano charakterystyki rozkładu powyżej mediany do
modelowania lewej strony rozkładu, tzn. poniżej mediany. Zabieg ten miał zniwelować
ewentualny wpływ tzw. strukturalnych wartości (np. ustawowych minimalnych
przychodów/dochodów i ich pochodnych) na wyznaczenie obserwacji skrajnych w rozkładzie.

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
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Metodyka badania – obserwacje nietypowe (odstające)
• Wnioski z analizy poświęconej detekcji i sposobom postępowania
z obserwacjami odstającymi - przeprowadzenie stratyfikacji dochodowej
mieszkańców miast wyłącznie w oparciu o dane surowe.
Przesłanki:
1) Cel pracy
2) Brak dodatkowych informacji o jakości danych o
przychodach/dochodach w zbiorach Ministerstwa Finansów.
3) Jak to robi gestor danych - Ministerstwo Finansów?

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania
• Wybór mierników:

1)

poziom dochodów mieszkańców miast
- mediana (wartość środkowa)

2) zróżnicowanie rozkładu dochodów mieszkańców miast:

- relacja decyla dziewiątego i decyla pierwszego (P90/P10)
- wskaźnik zróżnicowania kwintylowego (S80/S20)
- współczynnik koncentracji Giniego
3) statystyka lokalna Morana, jako miara autokorelacji przestrzennej
(detekcja klastrów o podobnym, wysokim stopniu zróżnicowania
dochodów)

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania
Wybór metod klasyfikacji:

1)

mieszkańcy miast:
•

grupowanie typologiczne według płci i wieku

•

grupowanie wariancyjne oparte na przedziałach
kwantylowych

2) miasta:
•

grupowanie typologiczne: miasta duże, średnie i małe, miasta
tracące funkcje społeczno-gospodarcze, miasta wojewódzkie

3) siatka kwadratów:
•

klastry o niskich lub wysokich wartościach charakterystyk
dochodowych (statystyka lokalna Morana).

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania
• Przygotowanie statystyk o dochodach mieszkańców miast
Zbiór MF PIT-11

Zbiór MF PIT-11 ograniczony do rozliczeń pracowników najemnych

Zbiór pracowników najemnych rozliczonych za pomocą PIT-11
BO2
ZBP
BO2 + ZBP

Zbiór BO2 uzupełniony i zweryfikowany w zakresie kodów TERYT gmin
zamieszkania podatników

Zbiór BO2 ograniczony do danych dla mieszkańców miast
DMM

Statystyki dla miast

poznan.stat.gov.pl
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Metodyka badania
• Przygotowanie statystyk wewnątrzmiejskich w zakresie dochodów dla
miast wojewódzkich
Zbiór DMM

Zbiór DMM ograniczony do danych dla mieszkańców miast
wojewódzkich
DMMW
ZBP
PRG_PA
DMMW + ZBP + PRG_PA

Zbiór DMMW uzupełniony i zweryfikowany w zakresie
współrzędnych geograficznych miejsca zamieszkania podatnika
DMMW + ZBP + PRG_PA
GRID 1000
GRID + DMMW + ZBP + PRG_PA

Zbiór DMMW uzupełniony o identyfikator oczka siatki kwadratów o
boku 1000 metrów
DMG

Statystyki
wewnątrzmiejskie dla
miast wojewódzkich
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Metodyka badania
• Przygotowanie statystyk o przychodach mieszkańców miast
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Metodyka badania
• Przygotowanie statystyk o przychodach mieszkańców miast

Połączone zbiory podatników składających deklaracje podatkowe
PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
oraz rozliczonych wyłącznie za pomocą deklaracji PIT-40A/11A

Zbiór podatników po zsumowaniu przychodów
podanych w różnych deklaracjach PIT

Zbiór podatników i ich przychodów ograniczony do
danych dla mieszkańców miast
PMM

Statystyki
dla miast

poznan.stat.gov.pl
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Wyniki badania

• Raport
• Kartogramy dla miast wojewódzkich
• Baza danych dla miast imiennie

• Baza danych dla miast wojewódzkich w układzie siatki kwadratów.

poznan.stat.gov.pl
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Prezentacja wyników
Mediana przychodów

Mediana dochodów

poznan.stat.gov.pl
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Prezentacja wyników
Mediana dochodów

Współczynnik Giniego
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Prezentacja wyników
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Prezentacja wyników
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Prezentacja wyników
Mediana dochodów (w złotych) w 2018 r.
Kolejność miast
według wartości
mediany

Miasto
wojewódzkie

Współczynnik Giniego w 2018 r.

Mediana
w złotych

Kolejność miast
według wartości
współczynnika

Miasto
wojewódzkie

Współczynnik
Giniego

1.

Warszawa

55 110,27

1.

Warszawa

0,48

2.

Wrocław

46 434,38

2.

Kraków

0,44

3.

Kraków

45 506,27

3.

Poznań

0,44

4.

Gdańsk

44 241,75

4.

Wrocław

0,44

5.

Poznań

42 621,00

5.

Gdańsk

0,44

6.

Olsztyn

41 158,81

6.

Katowice

0,43

7.

Katowice

41 027,36

7.

Łódź

0,43

8.

Opole

40 953,03

8.

Kielce

0,42

9.

Rzeszów

40 617,38

9.

Zielona Góra

0,42

10.

Lublin

39 215,82

10.

Szczecin

0,41

11.

Szczecin

39 051,52

11.

Lublin

0,41

12.

Białystok

38 400,06

12.

Toruń

0,41

13.

Bydgoszcz

38 349,21

13.

Opole

0,41

14.

Kielce

38 324,77

14.

Rzeszów

0,40

15.

Łódź

37 963,48

15.

Gorzów Wlkp.

0,40

16.

Zielona Góra

37 891,61

16.

Bydgoszcz

0,39

17.

Toruń

37 384,74

17.

Olsztyn

0,38

18.

Gorzów Wlkp.

35 500,30

18.

Białystok

0,38
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Prezentacja wyników
Przeciętny poziom dochodów w 2018 r.

Poznań

poznan.stat.gov.pl

39

Prezentacja wyników
Nierównomierność rozkładu dochodów mieszkańców w 2018 r.

Poznań
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Prezentacja wyników
Obszary o wysokim stopniu zróżnicowania dochodów w 2018 r.
– synteza
Poznań

poznan.stat.gov.pl
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Podsumowanie
• Potrzeba doskonalenia metodyki badania:

- pogłębiona analiza wartości odstających, nietypowych – w celu

zneutralizowania wpływu nietypowych (o ekstremalnie wysokich bądź
niskich dochodach) jednostek w populacji na wnioski formułowane na
podstawie mierników poziomu i zróżnicowania dochodów ludności na
niskich poziomach agregacji przestrzennej,

- uwzględnienie wyników trwającego Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021, zwłaszcza w kontekście miejsca zamieszkania
ludności/podatników.

poznan.stat.gov.pl
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Podsumowanie
• Potrzeba rozszerzenia zakresu badania o zmienną „dochody” nie tylko
dla pracowników najemnych, jak również rozszerzenia zakresu
terytorialnego badania - współpraca służb statystyki publicznej
i Ministerstwa Finansów.

• Powiązanie dochodów z informacjami z innych źródeł administracyjnych
pozyskiwanych/badań prowadzonych przez przez statystykę publiczną:
- zasób informacji ułatwiający udzielenie odpowiedzi na pytanie o
przyczyny i konsekwencje rozwarstwienia dochodowego mieszkańców
miast,
- charakterystyka sytuacji dochodowej nie tylko podatników, lecz także
rodzin wyodrębnionych w wyniku procesu parentyzacji.

poznan.stat.gov.pl
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Podsumowanie
• Potencjalny wpływ na badania reprezentacyjne prowadzone przez
statystykę publiczną:
- zmniejszenie obciążenia respondentów w badaniach uwzględniających
aspekty sytuacji dochodowej (podatnik vs. gospodarstwo domowe),
- możliwość scharakteryzowania „nierespondentów” (braków odpowiedzi) detekcja błędów systematycznych,
- poprawa jakości badań reprezentacyjnych dotyczących sytuacji
dochodowej ludności – kalibracja wag z uwzględnieniem znanych struktur
dochodowych,

- wykorzystanie informacji na temat zróżnicowania dochodów w alokacji
prób losowych w badaniach reprezentacyjnych dotyczących sytuacji
dochodowej – tzw. próby przestrzenne.
poznan.stat.gov.pl

44

Podsumowanie
• Wypracowanie odpowiedniego instrumentarium składającego się
z metod i zasad prezentowania informacji na siatce kwadratów zgodnie

z warunkami tajemnicy statystycznej wynikającymi z ustawy.

poznan.stat.gov.pl
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Zastosowanie wyników badania
Media o stratyfikacji:
• https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-ktorych-polskich-miastach-zarabia-sie-najwiecej-Ranking-8039593.html
• https://wroclife.pl/nasze-miasto/kariera-biznes/dochody-w-polskich-miastach-wroclaw-tylko-za-warszawa-raport/
• https://www.biznesinfo.pl/ranking-200121-pt-gdzie-w-polsce-zarabia-sie-najwiecej
• https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/nierownosci-w-polsce-najwieksze-w-bogatych-miastachbadanie-gus/tezf436,79cfc278

Użytkownicy o stratyfikacji:
• https://niedakh.carto.com/builder/1b1b9595-1c65-4b85-ac6d-dc4119386222/embed
• https://twitter.com/ibs_thinktank/status/1352567427922583552
• https://twitter.com/pastor_kamil/status/1351452577452486657?s=20
• https://twitter.com/ptrlewandowski/status/1352186309553618944
poznan.stat.gov.pl

Zastosowanie
wyników badania
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Zastosowanie wyników badania
Użytkownicy o stratyfikacji:

https://niedakh.carto.com/builder/1b1b9595-1c65-4b85-ac6d-dc4119386222/embed
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Zastosowanie wyników badania
Użytkownicy o stratyfikacji:

https://twitter.com/ibs_thinktank/status/1352567427922583552
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Zastosowanie wyników badania
Użytkownicy o stratyfikacji:

https://twitter.com/ptrlewandowski/status/1352186309553618944
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Zastosowanie wyników badania
Użytkownicy o stratyfikacji:

https://twitter.com/pastor_kamil/status/1351452577452486657?s=20
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Zastosowanie wyników badania
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