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Streszczenie  

W warunkach wzrostu mobilności coraz trudniejsze staje się określenie liczby ludności, 
przebywającej w danym czasie na danym obszarze. Ma to znaczenie naukowe i praktyczne. 
Rzeczywista liczba ludności jest bowiem podstawową zmienną w badaniach zmian roz-
mieszczenia ludności. Równocześnie wiedza o liczbie i strukturze użytkowników jest nie-
zbędna dla planowania przestrzennego, w tym prawidłowego określenia popytu na infra-
strukturę, np. komunikacyjną. W Polsce statystyka ludnościowa i rynku pracy jest obarczona 
wieloma błędami, wynikającymi z braku danych o miejscach pracy w szczegółowej skali 
przestrzennej czy definicjach zdarzeń migracyjnych, nie odpowiadających rzeczywistym 
przemieszczeniom. Stąd stany ludności są przeszacowane w odpływowych regionach peryfe-
ryjnych, a niedoszacowane w najbardziej atrakcyjnych aglomeracjach, z warszawską na czele. 
Na tym tle celem artykułu jest rozpoznanie możliwości użycia danych telemetrycznych 
w oszacowaniu liczby ludności w małych obszarach i ich zobrazowanie. Wykorzystano dane 
telemetryczne firmy Orange Polska, która dla potrzeb prognozy demograficznej Warszawy 
[Śleszyński i in. 2019] udostępniła przetworzone bazy logowań telefonów komórkowych 
w maju 2018 r. Na tej podstawie oszacowano liczbę ludności. W dniach pracy (poniedziałek-
piątek) według Orange Polska w Warszawie oszacowano średnio 2 275 tys. populacji dzien-
nej i 2 070 tys. nocnej. W weekend było to odpowiednio 1 781 tys. i 1 874 tys. Natomiast dla 
potrzeb prognozy demograficznej Warszawy liczbę ludności nocnej oszacowano na 
1978 tys. (Śleszyński i in. 2019). Badania generalnie potwierdziły przydatność danych teleme-
trycznych. Warto zwrócić uwagę, że prezentowane opracowanie jest prawdopodobnie 
pierwszym tak szczegółowym badaniem z zakresu geografii ludności z wykorzystaniem 
metod telemetrycznych.  

 

Słowa kluczowe : ludność dzienna, ludność nocna, telemetria, big data, telefonia ko-
mórkowa, Orange 
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Wprowadzenie  

Wiedza o tym, gdzie przebywają ludzie w czasie i przestrzeni jest ważna dla oceny 

skutków polityki i planowania, takich jak zmniejszanie wpływu motoryzacji indywidu-

alnej na obszarach najsilniej zurbanizowanych, zmiany klimatyczne, zwiększanie do-

stępności do miejsc aktywności, w tym pracy i usług, zmniejszanie nierówności spo-

łeczno-ekonomicznych, reakcja na klęski żywiołowe, użytkowanie gruntów, rozwój 

infrastruktury transportowej oraz zdrowie ludności. Przy tym lokalizacja ludności 

obejmuje element statyczny (miejsca, w których ludzie przebywają „nieruchomo” 

przez dłuższy czas – miejsca zamieszkania i pracy) oraz komponent dynamiczny (tra-

jektorie mobilności między miejscami). Przed pojawieniem się technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych wiedza lokalizacyjna opierała się na kosztownych danych 

zbiorczych pozyskiwanych przez instytucje publiczne lub danych na poziomie indy-

widualnym z ankiet i dzienników podróży. 

W Polsce statystyka ludnościowa i rynku pracy jest obarczona wieloma błędami, 

wynikającymi z braku danych o miejscach pracy w szczegółowej skali przestrzennej, 

czy definicjach zdarzeń migracyjnych, nie odpowiadających rzeczywistym przemiesz-

czeniom. Stąd stany ludności są przeszacowane w odpływowych regionach peryferyj-

nych, a niedoszacowane w najbardziej atrakcyjnych aglomeracjach, z warszawską na 

czele [Śleszyński 2011]. 

W przypadku Warszawy podejmowano wiele prób, które kończyły się oszacowa-

niem ludności faktycznie zamieszkałej, liczby pracujących oraz uczących się i studiują-

cych. Przegląd tych badań, wykonywanych głównie w IGiPZ PAN, a także w SGH, 

UW i innych jednostkach, opisano w kilku miejscach [Bijak i in. 2007; Śleszyński 2007, 

2012, 2013, 2014]. Wnioski z tych analiz wskazują, że w celu uzyskania wysokiej wia-

rygodności wyników, niezbędne jest prowadzenie dedykowanych badań jakościowych 

(ankietowych) i terenowych, względnie wykorzystanie metod alternatywnych, w tym 

telemetrycznych. 

 

Rozwój badań telemetrycznych dla szacowania liczby ludności  

Współcześnie najtańsze i najłatwiejsze jest zdobywanie wiedzy lokalizacyjnej 

w związku z rozprzestrzenianiem się geograficznie odniesionych danych z odbiorni-

ków GPS, takich jak telefony komórkowe i generowane przez użytkowników dane 

georeferencyjne [Twitter, Facebook, np. Yin i in. 2017], lub z inteligentnych kart 

transportu publicznego oraz trajektorii taksówek [Liu i in. 2012]. Niniejszy krótki 
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przegląd literatury koncentruje się na wykorzystaniu danych z telefonów komórko-

wych. 

Najwcześniejsze prace dotyczące tego zagadnienia koncentrowały się na pozyski-

waniu i sprawdzaniu zagregowanych danych z telefonów komórkowych, koncentrując 

się na rozkładzie ludności i ruchliwości populacji. Badania wykorzystujące dane ko-

mórkowe analizują intensywność populacji na obszarach dzielnic lub całych miast 

[Kang i in. 2012] lub „drobnoziarnistej” gęstości dla krajów [Deville i in. 2014]. 

W szczególności śledzenie lokalizacji w czasie w ciągu dnia umożliwiło badaczom 

identyfikację miejskiej struktury przestrzennej [Yuan i Raubal 2012]. W kontekście 

generowaniu macierzy przepływów Balázs i in. [2013] wyodrębniają miejsca zamiesz-

kania i pracy, umożliwiając im ilościowe określenie i weryfikację odległości dojazdów 

do pracy. W innym badaniu zastosowano metodę grupowania w celu opracowania 

stref dojazdów do pracy i określenia ich jako stref mieszkalnych i roboczych [Dong 

i in. 2015]. Innym zastosowaniem danych z telefonów komórkowych jest wygenero-

wanie informacji o użytkowaniu gruntów w celu wskazania ich społecznej funkcji [Pei 

i in. 2014]. 

W sumie aktualnie prowadzone badania skupiają się na dwóch głównych kierun-

kach analitycznych. Po pierwsze, w badaniach wykorzystuje się dane z telefonów ko-

mórkowych, aby uzyskać wysoce zdezagregowane dane dotyczące lokalizacji i mobil-

ności. Jednym z aspektów dezagregacji jest generowanie danych o mobilności na po-

ziomie indywidualnym. Mimo, że dane z telefonów komórkowych są zbierane na 

poziomie indywidualnym, większość wczesnych prac agregowała je. Badania obecnie 

„wydobywają” anonimowe dane na poziomie indywidualnym podobne do danych 

z ankiet i dzienników podróży z wcześniejszych dziesięcioleci. W szczególności bada-

nia opracowują obecnie przestrzenie działań oparte na danych z telefonów komórko-

wych. Innym aspektem dezagregacji jest generowanie danych o przepływie mobilności 

według celu podróży i pory dnia [Alexander i in. 2015]. Macierze przepływów gene-

rowane są również dla różnych środków transportu [Aguiléra i in. 2014]. Są również 

wykorzystywane do badania potencjalnego zapotrzebowania na „ride-sharing” [Gu-

rumurthy i Kockelman 2018]. 

Drugim kierunkiem obecnych badań jest integracja danych z telefonów komórko-

wych z innymi źródłami danych georeferencyjnych. Dane telefonii komórkowej zwią-

zane z informacjami społeczno-ekonomicznymi są wykorzystywane do zrozumienia 

różnic w mobilności według klasy społecznej [Xu i in. 2018]. Połączone z danymi 

z mediów społecznościowych są wykorzystywane do identyfikowania funkcji miej-
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skich obszarów w oparciu o aktywności, takie jak zakupy, nauka, rekreacja i rozrywka 

[Tu i in. 2017]. Dane telefonii komórkowej związane z danymi POI są wykorzystywa-

ne do wykrywania relacji pomiędzy mieszanym użytkowaniem miejsc a żywotnością 

osiedli, tj. jak intensywnie i kiedy są wykorzystywane obszary różnych typów funkcjo-

nalnych [Yue i in. 2017]. 

W Polsce dotychczas wykorzystanie danych telemetrycznych do szacowania liczby 

ludności na danym obszarze było słabe. W literaturze istnieje niewiele opublikowa-

nych zastosowań, np. dla ruchu turystycznego [Alejziak 2009], ale wiadome jest, że 

różnego rodzaju analizy są prowadzone dla celów komercyjnych. Znacznie po-

wszechniejsze jest wykorzystanie metod telemetrycznych w innych dziedzinach życia 

społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w logistyce i inżynierii ruchu, a zastosowania 

tego typu rozwiązań w Polsce nie ustępują trendom światowym. Z ciekawszych zasto-

sowań wymienić należy m.in. rozpoznanie zachowań transportowych ludności [Ga-

dziński 2017] oraz stosowanie odbiorników GPS w monitoringu przemieszczania się 

zwierząt [Mirski i Maciorowski 2013]. 

 

Cele i  założenia, źródła danych oraz podstawowa terminologia  

Na tym tle celem artykułu jest rozpoznanie możliwości użycia danych teleme-

trycznych w oszacowaniu liczby ludności w małych obszarach. Wykorzystano dane 

telemetryczne firmy Orange Polska, która dla potrzeb prognozy demograficznej War-

szawy [Śleszyński i in. 2019] udostępniła przetworzone bazy logowań telefonów ko-

mórkowych w maju 2018 r. 

Ustalenie faktycznej liczby ludności, czy też użytkowników miasta, wynika z po-

trzeb planowania przestrzennego, w tym prognozowania obciążenia infrastruktury, 

szczególnie transportowej, a także wodno-kanalizacyjnej, sieci usług i in. Liczba ta 

w ciągu dnia istotnie się zmienia, a różnice są wprost proporcjonalne do miejsca 

ośrodka w hierarchii rynku pracy i osadniczej. Po pierwsze, ośrodki miejskie koncen-

trują miejsca pracy, co się wiąże z dojazdami. Według ostatniego badania GUS za 

2011 r., w Polsce poza gminę zamieszkania dojeżdżało do pracy 3,1 mln pracowników 

najemnych, co stanowiło 33% ich liczby [GUS 2014]. Według jeszcze innego badania 

PMR [Bednarowska i Perwel 2013], 48% pracujących Polaków pracuje poza miejscem 

zamieszkania, tj. poza swoją miejscowością, a w przypadku 64% miejsce pracy jest 

odległe o ponad 10 km. Po drugie, im to miejsce ośrodka jest wyższe w hierarchii 

osadniczej, tym bardziej rośnie liczba osób przybywających w celu realizacji różnego 
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rodzaju potrzeb usługowych (administracja publiczna, biznes, turystyka, edukacja, 

handel i in.). 

W nomenklaturze demograficzno-społecznej kategoria osób przebywających fak-

tycznie przez większość czasu jest nazywana ludnością nocną [Budzynowska i Węcła-

wowicz 1984, Bijak i in. 2007]. W odróżnieniu do niej definiuje się ludność dzienną, 

do której należy dodać dojeżdżających do pracy oraz edukacji, administracji, handlu 

i innych usług, a następnie odjąć analogiczne kategorie wyjeżdżające poza granice 

jednostki administracyjnej w rytmie dobowym. W niektórych przypadkach, we współ-

czesnym świecie podział ten ulega stopniowemu zatarciu. W największych metropo-

liach jest coraz więcej działalności całodobowych, wynikających z potrzeb gospodarki 

i obsługi życia społecznego, nastawionych na efektywność i poprawę jakości życia. 

Z drugiej strony nazewnictwo, nawiązujące do pór dnia, nie jest adekwatne w sytua-

cjach, gdy duża część osób znajdujących się w danym miejscu przybyła w celach tury-

stycznych (biznesowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, kulturalnych itp.). Stąd też 

lepsze jest używanie terminów ludność endogeniczna i egzogeniczna (w artykule ter-

miny: ludność nocna i endogeniczna będą używane zamiennie, natomiast ludność 

dzienna jest to suma ludności endogenicznej i egzogenicznej). 

Oszacowanie ludności nocnej (endogenicznej) i dziennej (endogenicznej i egzoge-

nicznej) natrafia na specyficzne przeszkody metodologiczne. W przypadku ludności 

nocnej liczba ludności Warszawy różni się znacznie od podawanej oficjalnie przez 

urzędy statystyczne z czterech zasadniczych, częściowo pokrywających się powodów 

[Śleszyński 2012, uzupełnione]: 

1) dane podawane przez GUS obliczane są według ewidencji bieżącej ludności, 

a ta powstaje na podstawie zgłaszanych wymeldowań i zameldowań. Tymczasem tzw. 

obowiązek meldunkowy jest często ignorowany, zarówno ze względu na korzyści 

wynikające z zameldowania w „starym” miejscu zamieszkania, jak też nikłe i w prakty-

ce sporadyczne konsekwencje prawne, jak też zapowiedzi (od co najmniej 2006 r.) 

dalszego jego złagodzenia lub zniesienia1; 

2) w Warszawie ze względu na jej atrakcyjność jako miejsca pracy i zamieszkania 

przebywa pewna liczba osób nie posiadających stałego lub czasowego zamieszkania. 

                                                           

1 W 2010 r. został uchylony art. 147 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 
(kpw), który penalizował niespełnianie obowiązku meldunkowego. Według informacji me-
dialnych, kara za niedopełnienie obowiązku meldunkowego była nieraz wykorzystywana 
w sytuacji, gdy trudne lub w praktyce niemożliwe było ukaranie za inne czyny, np. za za-
kłócanie ciszy nocnej przez wynajmujących mieszkania studentów. 
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Według statusu narodowościowo-etnicznego dotyczy to w pierwszej kolejności 

mieszkańców Polski i Polaków, w drugiej – obcokrajowców, a według kryterium sta-

tusu społeczno-zawodowego – pracujących legalnie i nielegalnie; 

3) Warszawa ze względu na rozwój funkcji edukacyjnych wyższego rzędu jest 

miejscem koncentracji dużej liczby studiujących z całego kraju. Jest to specyficzna 

grupa, tylko w małej części zameldowana na pobyt czasowy, a w większości umykają-

ca statystykom. Według kryterium zawodowo-społecznego kategoria ta obejmuje 

osoby pracujące i niepracujące, legalnie i nielegalnie; 

4) Wskutek rozwoju procesów suburbanizacji wystąpiły znaczne przemieszczenia 

ludności pomiędzy rdzeniem obszaru metropolitalnego a strefą podmiejską, również 

niezarejestrowane w pewnej części. Według oficjalnych międzygminnych danych 

macierzowych GUS, w latach 1989-2017 z Warszawy do strefy podmiejskiej przenio-

sło się 213 tys. osób. 

Oprócz wymienionych, w Warszawie są spotykane inne kategorie osób, które 

można zaliczyć do faktycznie stale zamieszkałych, lub ściślej, stale przebywających. Są 

to osoby przebywające długotrwale w szpitalach i zakładach opieki społecznej, odby-

wający służbę wojskową, osoby osadzone w zakładach karnych oraz bezdomni. 

W tym pierwszym przypadku część z tych osób podlega zameldowaniu czasowemu, 

w ostatnim – są to najczęściej osoby wymeldowane i ponownie niezameldowane. 

Natomiast wszystkie wymienione kategorie wpływają na faktyczną liczbę mieszkań-

ców Warszawy w znikomy sposób i ze względów metodologicznych, jak i praktycz-

nych, mogą być pominięte. Są to bowiem kategorie osób nie wpływające w zauważal-

ny sposób na potrzeby infrastrukturalne w skali całego miasta i aglomeracji. 

Powyższe przybliżenie problematyki wskazuje, że podstawowa trudność w osza-

cowaniu faktycznej liczby mieszkańców wiąże się z przemieszaniem się różnych kate-

gorii administracyjno-prawnych i funkcjonalnych mieszkańców, nie pozwalających na 

ich ścisłe przyporządkowanie lub rozdzielenie. 

Wybór Warszawy wynika z faktu, że jest to przykład miasta, w przypadku którego 

analizowanie i prognozowanie procesów demograficznych ma szczególne znaczenie. 

Wynika to nie tylko ze stołecznej rangi, ale przede wszystkim dynamiki zjawisk i pro-

cesów społeczno-ekonomicznych. Przemiany demograficzne, w tym zwłaszcza mi-

gracyjny napływ ludności mają bowiem kluczowe znaczenie z punktu widzenia zago-

spodarowania przestrzennego. Możliwie wiarygodne rozpoznanie i przewidzenie 

trendów ludnościowych pozwala na oszacowanie różnorodnych potrzeb z tym zwią-

zanych, począwszy od popytu na tereny inwestycyjne (np. budowa mieszkań), a na 
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dostosowaniu usług publicznych kończąc. Wiedza na ten temat ułatwia planowanie 

rozwoju i podejmowanie decyzji oraz przynosi wymierne oszczędności finansowe. 

 

Dane źródłowe Orange Polska  

Głównym źródłem danych było badanie Orange Smart Movements, zrealizowane 

przez firmę Orange Polska dla m.st. Warszawy w 2018 r. Badanie to bazowało na 

sygnałach z sieci sygnalizacyjnej GSM w dniach 23 kwietnia – 10 czerwca 2018 r. (28 

dni) i objęto nim wszystkie urządzenia mobilne zlokalizowane w Warszawie. Identyfi-

kacja i segmentacja zakładała wydzielenie trzech kategorii ludności: 

– przebywającej w nocy (0-6), 

– przebywającej w dzień (10-17), 

– dojeżdżających. 

Kategorie te były identyfikowane na podstawie liczności przebywania w określo-

nych miejscach (ryc. 1), tj. według 143 rejonów MSI (Miejskiego Systemu Informacji). 

Dane wejściowe uwzględniały zarówno klientów sieci Orange, jak też tzw. ‘zagranicz-

ne’ karty SIM, widoczne w urządzeniach sieci sygnalizacyjnej (część sieci komórko-

wej). Do tego celu wykorzystano platformę biznesową FluxVision 2  która zliczała 

urządzenia mobilne zgodnie z obserwowanymi zdarzeniami w przestrzeni w czasie 

rzeczywistym. 

Ze względu na różną lokalizację przestrzenną stacji bazowych (przekaźnikowych) 

BTS, w tym ich gęstość, uzyskiwane dane mają różną wiarygodność dla różnych rejo-

nów MSI. Faktyczna lokalizacja użytkownika telefonu może się bowiem różnić od 

kilkudziesięciu metrów do nawet kilku kilometrów (tzw. oscylacja telefonu komórko-

wego). W przypadku Warszawy przekaźniki sieci Orange są rzadsze w dzielnicach 

peryferyjnych (Ursus, Wilanów, Wawer). 

Istotnym zagadnieniem metodycznym było ekstrapolowanie sygnałów GSM na 

„standardową” populację, tj. ustalenie liczby osób na danym obszarze. Według cyto-

wanego opracowania następowało to w sposób ‘kontekstowy’, czyli z uwzględnieniem 

czasu i częstości przebywania sygnału na danym obszarze MSI. Empiryczne wyniki 

tego badania warto omówić szerzej ze względu na ich dużą szczegółowość prze-

strzenną oraz charakterystyczne zróżnicowania dobowe i geograficzne. 

                                                           

2 http://www.orange-business.com/en/products/flux-vision. 
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Ryc. 1. Identyfikacja i segmentacja kategorii ludności w projekcie Orange Polska  

(Orange, 2018) 

Fig. 1. Identification and segmentation of the population category in the Orange Polska 

project (Orange, 2018) 

 

Wyniki  

Dane z badania Orange zestawiono w tabeli 1. W dniach pracy (poniedziałek-

piątek) w Warszawie oszacowano średnio 2 275 tys. populacji dziennej i 2 070 tys. 

nocnej.  

Tab. 1. Szacunek endogenicznej i egzogenicznej liczby ludności 

Tab. 1. Estimation of endogenous and exogenous population 

Okres 

Ludność 

nocna  
(endogeniczna) 

dzienna (egzogeniczna + 
część endogenicznej) 

różnica 

21-25 maja 2018 r. 

(poniedziałek-piątek) 
2 070 2 275 -204 

 

26-27 maja 2018 r. 

(sobota-niedziela) 
1 874 1 781 93 

 

21-27 maja 2018 r. 

(poniedziałek-niedziela) 
2 014 2 134 -119 

 

 Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 
 Source: based on Orange Polska telemetry data 
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W weekend było to odpowiednio 1 781 tys. i 1874 tys. Jednak dla potrzeb praktycz-

nych, wynikających z planowania przestrzennego i oszacowania najbardziej prawdo-

podobnej, rzeczywistej liczby ludności, dane te należy zmodyfikować: 

– w przypadku ludności nocnej, bardziej zasadne wydaje się przyjęcie okresu ze 

środka tygodnia (wtorek-czwartek), gdyż początek i koniec tygodnia pracy może się 

wiązać z przyjazdami i wyjazdami; 

– w przypadku ludności nocnej, pomiar telemetryczny w miejscu rzeczywistego 

zamieszkania nie obejmuje osób, pracujących w czasie pomiaru poza domem (dzielni-

cą). Dotyczy to przede wszystkim usług (transport, handel, turystyka), a w mniejszym 

stopniu przemysłu (praca w dużych zakładach przemysłowych w systemie wielozmia-

nowym). Stąd też zasadne wydaje się doszacowanie jakiejś części ludności nocnej, 

przebywającej krócej niż 15 dni. 

Natomiast w przypadku ludności dziennej zasadne wydaje się branie pod uwagę 

wszystkich segmentów przebywania czasowego (także 1-14 dni). Zmodyfikowane 

wartości, które były przyjmowane w dalszej części analiz, a szczególnie były podstawą 

do projekcji demograficznych, zestawiono w kolejnej tabeli 2. 

Dane Orange zestawiono też według częstości ujawniania się unikalnych numerów 

telefonicznych (ryc. 2). W przypadku ludności dziennej stwierdzono, że 92,7% osób 

przebywa co najmniej 15 dni w ciągu 28-dniowego okresu pomiarowego. W przypad-

ku ludności nocnej wartość ta była zbliżona (92,4%). Przyjmując jako decydującą 

o zaliczeniu do mieszkańców miasta cezurę przebywania co najmniej 15 dni, wyniki 

dla dzielnic zestawiono w tabeli 3.4. Jak wspomniano, zdecydowano się jednak dodać 

pewną liczbę osób, przebywających w przedziale 5-14 dni. Wynikało to z założenia, że 

dla jakiejś części tych osób Warszawa jest głównym miejscem przebywania (osoby te 

„nocują” w 3 lub więcej miejscach). Po drugie, jakaś część mieszkańców pracuje 

w godzinach nocnych także poza Warszawą (transport, handel, przemysł w systemie 

3-zmianowym). Przyjęto, że doszacowanie powinno dotyczyć 1/2 liczby ludności 

przebywającej 5-14 nocy w dzielnicy. Do obliczeń za wzorcowe przyjęto dni od wtor-

ku do czwartku (22-24 maja), przyjmując średnią z tego okresu. 

Dane według rejonów MSI zestawiono według różnych kombinacji danych i zilu-

strowano to na mapach (ryc. 3-5). Ludność dzienna, co dość oczywiste, jest znacznie 

wyższa w miejscach koncentracji miejsc pracy, tj. zwłaszcza w Śródmieściu, na Woli, 

Ochocie i Mokotowie. Pośrednio pokazują to także mapy porównawcze dla ludności 

nocnej w dzień roboczy i weekend. Bardzo interesujące są też porównania ludności 
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nocnej w weekend i dzień roboczy, pokazujące miejsca koncentracji turystyczno-

rekreacyjnej, m.in. restauracji w ścisłym centrum oraz na Saskiej Kępie. 

Tab. 2. Liczba ludności dziennej i nocnej według dzielnic oraz porównanie z ludnością 

„zamieszkałą” 

Tab. 2. The number of daytime and nighttime population by district and comparison with 

the "inhabited" population 

Dzielnica 
 

Ludność  
(średnia z tygodnia) 

Ludność  
wg GUS  

(1.01.2018) 

Nadwyżka ludności 
nocnej nad ludnością 

wg GUS 

Różnica ludności 
dziennej i nocnej 

nocna  
(wt-czw) 

dzienna 
(pn-pt)   

 

tys. % tys. % 

Bemowo 137,9 97,1 122,2 15,7 12,9 -40,9 -29,6 

Białołęka 134,8 112,2 119,4 15,4 12,9 -22,5 -16,8 

Bielany 147,9 110,3 132,0 15,9 12,0 -37,5 -25,4 

Mokotów 245,1 320,8 217,6 27,5 12,6 75,8 30,9 

Ochota 92,0 144,5 83,1 8,9 10,7 52,5 57,1 

Praga-Południe 201,6 175,1 178,7 22,9 12,8 -26,6 -13,1 

Praga-Północ 71,8 82,7 64,9 6,9 10,7 10,9 15,2 

Rembertów 27,1 24,7 24,1 3,0 12,4 -2,4 -8,9 

Śródmieście 128,3 351,8 117,0 11,3 9,6 223,6 174,2 

Targówek 140,0 107,3 123,9 16,1 13,0 -32,7 -23,4 

Ursus 64,3 43,3 59,3 5,0 8,4 -20,9 -32,7 

Ursynów 169,8 143,5 150,3 19,5 13,0 -26,3 -15,5 

Wawer 84,7 80,9 76,0 8,7 11,5 -3,8 -4,5 

Wesoła 28,2 21,3 25,1 3,1 12,4 -6,9 -24,5 

Wilanów 42,1 44,4 37,5 4,6 12,2 2,3 5,5 

Włochy 45,6 117,4 41,9 3,7 8,9 71,8 157,5 

Wola 159,2 242,4 140,1 19,1 13,6 83,2 52,3 

Żoliborz 58,1 54,7 51,4 6,7 13,0 -3,4 -5,9 

Warszawa ogółem 1 978,4 2 274,6 1 764,6 213,8 12,1 296,2 15,0 

  Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska i GUS 
  Source: based on Orange Polska telemetry data and Central Statistical Office in Poland data 

Analiza według rejonów MSI pokazuje ukształtowanie się głównego obszaru 

miejsc pracy, który rozciąga się od Śródmieścia i linii Wisły (Stare Miasto, Powiśle, 

Solec, Ujazdów) w kierunku południowo-zachodnim, przez Śródmieście Funkcjonal-

ne, Wolę, Ochotę i Mokotów po Okęcie. Co najciekawsze, to dość silnie zwarty, wy-

raźnie zaznaczający się obszar w strukturze przestrzennej stolicy. Wskazuje na wyraź-

ny rozrost centrum funkcjonalnego w stosunku do danych z końca lat 90. ubiegłego 

wieku i potwierdza sformułowaną wówczas hipotezę o połączeniu się „starego” cen-

trum w otoczeniu PKiN oraz Placu Defilad z obszarem na Południowym Służewcu 
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[Śleszyński 2004, 2006]. Utrwalony też został zachodni kierunek rozwoju dzielnicy 

centralnej. 
 

 

Ryc. 2. Struktura ludności dziennej i nocnej według liczby dni przebywania w ciągu 

28-dniowego okresu pomiarowego (maj 2018 r.)  

Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 

Fig. 2. Structure of daytime and nighttime population by number of days spent with-

in the 28-day measurement period (May 2018)  

Source: based on Orange Polska telemetry data 

Najtrudniejsza do interpretacji jest mapa na ryc. 5, pokazująca różnice pomiędzy 

ludnością nocną (dane telemetryczne) a zidentyfikowaną na podstawie PESEL. Obraz 

niedoszacowań i przeszacowań tych danych jest bardzo mozaikowaty i nie pozwala na 

uchwycenie wyraźniejszych prawidłowości, wyjaśnianych modelem organizacji prze-

strzennej miasta. Należy jednak pamiętać, że zwłaszcza w jednostkach MSI położo-

nych w strefie zewnętrznej wyniki mogą być zniekształcone poprzez rzadszą lokaliza-

cję stacji przekaźnikowych BTS. Innym wytłumaczeniem mogą być różnice w struktu-

rze przestrzennej Warszawy, powodowane zmiennym, mozaikowatym składem spo-

łeczno-zawodowym ludności [Jaczewska, Grzegorczyk 2016] i prawem własności 

lokali [Górczyńska i in. 2019], mogące wpływać na odmienności w sposobach reje-

stracji, tj. zameldowań i wymeldowań, co wydaje się jednak mniej prawdopodobne. 
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Ryc. 3. Liczba ludności według różnych kategorii w Warszawie w maju 2018 r.  

Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 

Fig. 3. Population according to different categories in Warsaw in May 2018  

Source: based on Orange Polska telemetry data 
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Ryc. 4. Różnice liczby ludności według różnych kategorii w Warszawie w maju 2018 r. 

Źródło: Orange Smart Movements. Raport finalny (draft)(Orange Polska, 2018) 

Fig. 4. Differences in population by various categories in Warsaw in May 2018 

Source: Orange Smart Movements. Raport finalny (draft)(Orange Polska, 2018) 



56 Prz emy sław Ś l e szyń ski ,  Mic hał  Niedzielski 

 

  

Ryc. 5. Różnice liczby ludności nocnej i PESEL w pierwszej połowie 2018 r.  

Źródło: na podstawie danych telemetrycznych Orange Polska 

Fig. 5. Differences in the nighttime population and national identification  

number (PESEL) in the first half of 2018  

Source: based on Orange Polska telemetry data 

Wnioski  

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjno-poznawczy związany z wykorzysta-

niem danych telemetrycznych do szacowania liczby ludności w różnych porach dnia 

i tygodnia. Nie licząc badań ruchu turystycznego, stanowi zapewne pierwsze w pol-

skiej literaturze wykorzystanie tak obszernej liczby pomiarów z urządzeń mobilnych. 

Generalnie wykorzystanie danych telemetrycznych ujawnia dość logiczne i czę-

ściowo spodziewane wyniki, na które dotychczas nie było jednak „twardych” dowo-

dów, gdyż nie było efektywnych możliwości pomiaru. Cenność tych danych polega na 

empirycznej identyfikacji wielkości różnych populacji w różnych okresach i powinna 

być w przyszłości przedmiotem bardziej wnikliwych studiów. Najważniejszym osią-

gnięciem jest ustalenie wielkości rzeczywistej liczby ludności na terenie Warszawy. 

W przypadku ludności nocnej (endogenicznej) jest ona wyższa o co najmniej 200 tys. 

w stosunku do podawanej przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie spisu po-

wszechnego 2011 i kolejnych bilansów ludności, uwzględniających urodzenia, zgony 

oraz saldo zameldowań i wymeldowań. 
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Dane telemetryczne powinny być przedmiotem szczegółowych analiz urbani-

stycznych oraz z zakresu inżynierii ruchu, zwłaszcza w kontekście planowanego roz-

woju sieci transportowej. Na podstawie danych o przemieszczeniach ludności wyka-

zano m.in. utworzenie się dość rozległego i zwartego obszaru o wysokiej atrakcyjności 

miejsc pracy między Śródmieściem a Okęciem. Oznacza to przesuniecie się centrum 

funkcjonalnego Warszawy w kierunku południowo-zachodnim. Kierunek ten przewi-

dywano jaka jedną z dwóch najbardziej prawdopodobnych osi rozwojowych stolicy 

(wraz z kierunkiem zachodnim) jeszcze na początku XX wieku [Śleszyński 2004, 

2006]. Stąd też pojawiają się uargumentowane przesłanki na rzecz korekty planów 

rozwoju sieci transportowych, w tym lokalizacji i hierarchizacji budowy odcinków 

wchodzących w skład koncentryczno-radialnego systemu głównych korytarzy trans-

portowych (np. powiązań obwodowych). 
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Abstract  

APPLICATION OF TELEMETRY DATA TO DAILY AND 
NIGHT ESTIMATION OF POPULATION IN WARSAW  

 
With increasing mobility, it becomes more and more difficult to determine the 

number of people staying in a given area at a given time. This has scientific and prac-

tical significance. The actual population is in fact the basic variable in the study of 

changes in population distribution. Simultaneously, knowledge about the number and 

structure of users is necessary for spatial planning, including the correct determination 
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of the demand for infrastructure, e.g. transport. In Poland, population and labor mar-

ket statistics are burdened with many errors resulting from the lack of data about 

workplaces at a detailed spatial scale or definitions of migratory events that do not 

correspond to real displacement. Thus, the population levels are overestimated in out-

going peripheral regions, and underestimated in the most attractive agglomerations, 

with Warsaw at the forefront. Against this background, the aim of the article is to 

recognize the possibility of using telemetry data in estimating the population in small 

areas and their visualization. We used telemetry data from the mobile phone login 

database in May 2018 provided by Orange Polska for the purpose of the Warsaw 

demographic forecast [Śleszyński et al., 2019]. We estimated the population on work-

ing days (Monday-Friday) in Warsaw to be on average 2,275,000 during the day and 

2,070,000 during the night. During the weekend it was respectively 1,781,000 and 

1,874,000. The research generally confirmed the usefulness of telemetry data. It is 

worth noting that the presented study is probably the first such detailed study in the 

field of population geography using telemetric methods. 

 

Keywords :  Daytime population, nighttime population, telemetry, big data, mobile phone, 
Orange. 

 


