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SKĄD MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE STATYSTYKI SĄ 
TWORZONE ZGODNIE Z EUROPEJSKIM 

KODEKSEM PRAKTYK STATYSTYCZNYCH?

Jednym z instrumentów oceny zgodności z Europejskim 
Kodeksem Praktyk Statystycznych (EKPS) są przeglądy 
partnerskie ESS! 

Kto bierze udział w przeglądach partnerskich? 
➢ Wszyscy członkowie ESS

Kto przeprowadza przeglądy partnerskie?
➢ Przeglądu krajowych urzędów statystycznych dokonują

zespoły niezależnych ekspertów, posiadających
doświadczenie w dziedzinie statystyki, audytu,
zarządzania i jakości;

➢ Eurostat jest poddawany przeglądowi przez zespół 
ekspertów z Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds.
Zarządzania Statystyką (ESGAB).

 W jaki sposób przeprowadzane są przeglądy 
partnerskie?   
Są one przeprowadzane w poszczególnych krajach 
zgodnie z następującymi etapami:
➢ Krajowe organy statystyczne dokonują samodzielnej

oceny pod kątem zgodności z Kodeksem i dostarczają
obszerną dokumentację dotyczącą swojego
funkcjonowania;

➢ Dokumenty te są weryfikowane przez zespół
ekspertów, który następnie przeprowadza gruntowną
kontrolę w danym kraju i sporządza raport z
zaleceniami usprawniającymi;

➢ Raport ten jest przekazywany krajowym urzędom
statystycznym, które następnie opracowują działania
usprawniające w celu realizacji zaleceń.

W jaki sposób monitorowane jest wdrażanie działań 
doskonalących?
➢ W przypadku krajowych organów statystycznych:

corocznie przez Eurostat przygotowywane jest
sprawozdanie dla Komitetu ds. Europejskiego Systemu
Statystycznego (organ zarządzający ESS);

➢ Dla Eurostatu: corocznie przez ESGAB w ramach
raportu rocznego.

JAKIE KORZYŚCI DLA JAKOŚCI 
STATYSTYKI EUROPEJSKIEJ 

PRZYNOSZĄ PRZEGLĄDY 
PARTNERSKIE?

➢ Poprawiają skuteczność i wiarygodność ESS;
➢ Wzmacniają jej zdolność do tworzenia statystyk

europejskich;
➢ Zapewniają interesariuszy o jakości i wiarygodności

statystyk europejskich i ESS.

W przeszłości zalecenia wynikające z przeglądów 
partnerskich doprowadziły do poprawy ESS i jakości 
statystyk.  

Przykłady takich ulepszeń:
➢ Wzmocnienie krajowych systemów statystycznych:

• Wzmocnienie koordynacji w ramach krajowych
systemów statystycznych;

• Ułatwianie dostępu do danych administracyjnych;
• Dzielenie się wiedzą i zapewnianie szkoleń w zakresie

jakości w ramach krajowych systemów statystycznych;
• Rewizje prawodawstwa krajowego w celu lepszego

dostosowania do europejskiego prawa statystycznego.

➢ Zwiększenie dostępności danych statystycznych dla
użytkowników:
• Przeprojektowanie stron internetowych;
• Dostarczanie większej ilości danych w języku angielskim, 

oprócz języka ojczystego danego kraju;
• Tworzenie materiałów edukacyjnych.

➢ Doskonalenie statystycznych procesów
produkcyjnych:
• Regularny przegląd procesów statystycznych;
• Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych w ocenę

produktów;
• Wykorzystanie nowych technik do produkcji danych

(web scraping, skanery sklepowe...).
Zapewnienie jakości

statystyk europejskich
Statystyki europejskie.

LICZĄ SIĘ FAKTY.
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STATYSTYKI EUROPEJSKIE SĄ:

KOMU POTRZEBNE SĄ WYSOKIEJ 
JAKOŚCI STATYSTYKI?  

 ➢ Zbudowane na wiarygodnych, opartych na 
faktach danych.

 ➢ Wyprodukowane bez wpływów politycznych lub 
jakichkolwiek innych nacisków.

 ➢ Porównywalne między krajami i regionami.

 ➢ Rządy i decydenci polityczni powinni opierać swoją 
politykę i decyzje na faktach, które odzwierciedlają 
rzeczywistość. 

 ➢ Naukowcy, środowiska akademickie, dziennikarze 
powinni opierać swoje artykuły i ustalenia na faktach, 
które odzwierciedlają rzeczywistość.

 ➢ Przedsiębiorstwa powinny opierać swoje inwestycje 
i decyzje na faktach, które odzwierciedlają 
rzeczywistość.

 ➢ Obywatele chcą być informowani o faktach 
odzwierciedlających rzeczywistość.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIA SIĘ WYSOKĄ 
JAKOŚĆ STATYSTYK EUROPEJSKICH?

 ➢ Są one tworzone w ramach wspólnych ram 
jakościowych opartych na Europejskim Kodeksie 
Praktyk Statystycznych; 

 ➢ Kodeks wyznacza standardy opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich; 

 ➢ Wszyscy członkowie ESS są mocno zaangażowani w 
tworzenie wysokiej jakości statystyk i w przestrzeganie 
Kodeksu.

EUROPEJSKI KODEKS PRAKTYK 
STATYSTYCZNYCH:

 ➢ 16 zasad obejmujących środowisko instytucjonalne, 
procesy statystyczne i wyniki badań statystycznych; 

 ➢ 84 wskaźniki najlepszych praktyk i standardów; 

 ➢ Wskaźniki stanowią wytyczne i punkt odniesienia dla 
przeglądu wdrożenia Kodeksu.

ZASADY EUROPEJSKIEGO KODEKSU 
PRAKTYK STATYSTYCZNYCH

Wyniki badań statystycznych:
• Przydatność;
• Dokładność i rzetelność;
• Terminowość i punktualność;
• Spójność i porównywalność;
• Dostępność i przejrzystość. 

Procesy statystyczne:
• Rzetelna metodologia;
• Właściwe procedury statystyczne;
• Unikanie nadmiernego obciążania 

respondentów;
• Opłacalność.

Środowisko instytucjonalne:
•  Niezależność zawodowa;
• Koordynacja i współpraca;
• Upoważnienie do gromadzenia 

danych i dostęp do danych;
• Odpowiednia ilość  zasobów;
• Zobowiązanie do zapewnienia 

odpowiedniej jakości;
• Poufność statystyk i ochrona danych;
• Bezstronność i obiektywność

Praktycznie wszystkim!

Kto tworzy statystyki europejskie?
Eurostat i krajowe organy statystyczne (NSA)

wszystkich państw członkowskich UE i krajów
EFTA tworzą partnerstwo zwane

Europejskim Systemem Statystycznym (ESS). 

Razem tworzą one
statystyki europejskie


