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INSTRUKCJA - PRZYKŁAD PRACY Z DANYMI MOJEJ POLIS

Przygotowanie tabeli z danymi: „Struktura wykształcenia kobiet w powiecie olsztyńskim na tle wykształcenia kobiet w 

Olsztynie i średniej wykształcenia kobiet w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002 i 2011.”

W instrukcji przedstawiam, w jaki sposób można uzyskiwać dane z portalu mojapolis.pl. Nie jest to jedyny możliwy 

sposób działania, ale samodzielne wykonywanie tych czynności, w proponowanej niżej kolejności przyniesie 

właściwe rezultaty. Sposób poruszania się po serwisie Moja Polis zobrazowałem na przykładzie odpowiedzi na 

pytanie: w jaki sposób zmieniła się struktura wykształcenia kobiet powiatu olsztyńskiego na przestrzeni ostatnich lat? 

Szczególnie interesować nas będzie udział kobiet z wykształceniem wyższym w strukturze demograficznej powiatu 

olsztyńskiego.

W skład powiatu olsztyńskiego wchodzi 5 gmin miejsko-wiejskich (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, 

Jeziorany, Olsztynek) oraz 7 gmin wiejskich (Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda, Świątki). Miasto 

Olsztyn jest odrębną jednostką samorządu terytorialnego (JST) – tzw. miastem na prawach powiatu (używa się też 

nazwy powiat grodzki). Interesujące jest porównanie struktury wykształcenia w powiecie olsztyńskim w stosunku do 

struktury wykształcenia w mieście Olsztynie oraz do średniej w całym województwie warmińsko-mazurskim. 
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Proszę wejść na stronę mojapolis.pl i przejść do podstrony wykresy. 
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Następną czynnością będzie Wybór Wskaźnika.
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Informacje o wykształceniu znajdują się w kategorii - mieszkańcy - wybieramy ten element.
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Następnie wybieramy - wykształcenie.
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Z bocznego menu wyszukujemy wskaźnik - % mieszkańców z wykształceniem wyższym. Klikamy - Zobacz jako 

wskaźnik 1.
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Kolejna strona domyślnie będzie pokazywała Korelacje. (One nie będą nas interesować, bowiem NIE są to wcale 

korelacje w sensie statystycznym). Przechodzimy do zakładki Rozkład. Domyślnie są prezentowane dane dla 

województw (Region), nas jednak oczywiście interesuje poziom powiatu.
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Bardzo istotną czynnością jest zapoznanie się z całą Informacją o wskaźniku (1). Prezentowane są tutaj 

szczegółowe informacje o źródle danych i zakresie czasowym. Te informacje są bardzo istotne w procesie pisania 

raportu. 

Okno (2) znika po ponownym naciśnięciu ikonki i.
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Wybór zakresu czasowego danych. Z bocznego menu możemy wybrać okres,  o którym chcemy czerpać informację. 

Dla tego wskaźnika najnowsze dane są z 2011 roku. 
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Następnie wybieramy obszar. W części na szczeblu - zostawiamy zaznaczone województwo (lub jeśli nie jest 

zaznaczone - wówczas zaznaczamy) oraz zaznaczamy powiat.

�10



Następnie rozwijamy menu - w granicach i wybieramy - województwo.
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Domyślnie pojawia się województwo dolnośląskie. Należy je usunąć.
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W tym samym miejscu wpisujemy warmińsko-mazurskie. Po wpisaniu zaledwie 2 liter, w menu pojawi się propozycja 

nazwy warmińsko-mazurskie - należy skorzystać z tej opcji.

�13



W głównym oknie zaprezentowane zostaną dane dla powiatów (żółte), oraz dla województwa (różowy). Dane dla 

województwa mają charakter średniej - czyli jest to suma wartości dla powiatów, podzielna przez liczbę wystąpień.

Przypatrując się słupkom można dostrzec, że % osób z wykształceniem wyższym w powiecie olsztyńskim jest 

identyczny jak średnia dla całego województwa. Można też zauważyć, że osób z wykształceniem wyższym jest 2 razy 

mniej niż w Olsztynie. 
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Wybierając odpowiedni słupek wykresu można zapoznać się ze szczegółowymi danymi.
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Następnie proszę przejść w zakładkę dynamika.  Tu prezentowane są dane za okres 2002, kiedy został zrobiony 

pierwszy pomiar  aż do roku 2011, kiedy został zrobiony ostatni pomiar.
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W zakładce ranking zaprezentowane są powiaty (oraz wartość dla województwa) posortowane malejąco. 
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Naszym celem szczegółowym było poszukanie odpowiedzi  na pytanie: jaki jest udział kobiet z wykształceniem 

wyższym w strukturze demograficznej powiatu olsztyńskiego? W tym celu w bocznym menu zaznaczmy - Filtr
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Domyślną wartością jest wartość Wszyscy, czyli dane  są podawane bez rozróżnienia według płci.  Aby dowiedzieć 

się jaki jest odsetek kobiet należy tu wybrać - Kobiety. 

Teraz już wykonujemy czynności przygotowujące  do dalszej pracy na danych.
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Proszę przejść do zakładki Dynamika
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Proszę kliknąć Pobierz i wybrać xls. Na komputer zostanie pobrany plik w formacie arkusza kalkulacyjnego (XLS). 

W każdej chwili z dowolnej zakładki można pobrać surowe dane ( np.: Rozkład, Ranking), jednak najwięcej 

informacji znajduje się w zakładce - Dynamika, gdyż pobrane dane obejmują różne lata.
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Zebrane dane (z pobranych plików XLS) zostały zgrupowane w jednym arkuszu kalkulacyjnym i prezentują się tak, 

jak w tabeli na kolejnej stronie.

Na razie można powiedzieć, że kobiet z wykształceniem wyższym w powiecie olsztyńskim jest 16,79 %, (możemy też 

sprawdzić, że jest ich więcej niż mężczyzn klikając w Mężczyźni na bocznym pasku). Z takim wynikiem powiat 

olsztyński zajmuje 3 miejsce za Olsztynem i Elblągiem, pod względem udziału kobiet z wykształceniem wyższym w 

strukturze demograficznej. 

Analogiczne czynności zostały wykonane dla pozostałych poziomów wykształcenia – uzyskaliśmy pełną tabelę (patrz 

niżej) z wynikami. Zaczęliśmy od wykształcenia wyższego, więc ono w tabeli pojawiło się w pierwszej kolumnie.
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Co rzuca się w oczy od razu, to fakt, że niektóre dane się pokrywają - wykształcenie niższe niż średnie  - zawiera w 

sobie wykształcenie podstawowe oraz  zasadnicze zawodowe, w tym osoby, które szkoły nie ukończyły. Należy 

wybrać interesujące nas zakresy, a nie używać wszystkich dostępnych danych.  Dane w tabelce gotowej do 

zamieszczenia w  naszym raporcie przedstawiamy w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Tabelka 

powinna być poprawnie sformatowana, mieć numer, tytuł objaśniający co w niej jest oraz pod spodem – źródło 

danych. Ma zatem wyglądać tak:

Tabela 1. Wykształcenie kobiet w powiecie olsztyńskim na tle: średniej dla województwa oraz danych dla miasta Olsztyn, w %.*

Źródło: BDL GUS,  baza danych opracowana przez Moją Polis; dane zestawił MP.
* Dane w wierszach nie sumują się w podanych latach do 100% ze względu na błąd zaokrąglenia oraz fakt, iż GUS nie uwzględnia tu 
absolwentów szkół specjalnych.

s

Region Wyższe Podstawowe	  i	  
zasadnicze	  
zawodowe

średnie

2002 2011 2002 2011 2002 2011

Olsztyn	   19,8 31,5 32,6 20,0 41,8 38,9

Powiat	  olsztyński 7,5 16,8 62,9 41,8 25,9 29,4

Średnia	  dla	  województwa	  warmińsko-‐mazurskiego 9,2 16,5 57,4 40,6 29,1 32,0
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