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Kim jesteśmy i czym się 

zajmujemy 

 
 

Jesteśmy Głównym Biurem 
Statystycznym. 
 
Statystyki to informacje zebrane od 
osób lub organizacji, które są 
gromadzone i porównywane. 

 

 

Współpracowaliśmy z innymi 
organizacjami, aby dowiedzieć się, w jaki 
sposób inne organizacje działające na 
terenie Zjednoczonego Królestwa 
włączają większą ilość osób do danych. 

 
Dane to fakty lub liczby. 
 
Włączanie oznacza, że każdy może 
wziąć udział. 

 

 

Ogólnokrajowy Statystyk jest 
odpowiedzialny za zbieranie informacji na 
temat osób mieszkających na terenie 
Zjednoczonego Królestwa. 

 

 

W broszurze przedstawiamy Plan 

Realizacji. Niniejszy plan wyjaśnia niektóre 

obecne i przyszłe zmiany, które powinny 

sprawić, że dane gromadzone na terenie 

Zjednoczonego Królestwa staną się lepsze i 

bardziej włączające. 
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Więcej na temat planu 

 

 

Zmiany opisane w planie są podzielone 
na grupy zgodnie z 8 zasadami 

danych włączających.  
 
Zasady są tym, w co wierzymy. 

 

 

Niektóre zmiany już zostały promazine 

lub dopiero zostaną. W przyszłości 
zostaną wprowadzone kolejne zmiany. 
Niniejszy plan będzie aktualizowany 

raz w roku. 

 

 

Nowo powstała niezależna grupa, 

zwana Komitetem Doradczym 
Statystyków Ogólnokrajowych, będzie 
doradzać Ogólnokrajowemu 

Statystykowi, w jaki sposób sprawić, 
by dane stały się bardziej włączające. 

 

 

Niezależna oznacza, że grupa nie jest 
częścią rządu. 
 
Komitet będzie publikować swoje rady 

wraz z poczynionymi postępami. 
Każdy będzie miał wgląd do raportów. 

  



 
4 

 

 

 

I Zasada danych włączających 

Budowanie zaufania 

 

 

 

Chcemy mieć pewność, że dane są 
bezpieczne oraz osoby uczestniczące w 
podawaniu danych wiedzą w jaki sposób 
ich dane będą wykorzystywane. Dzięki 
temu każdy będzie wiedział, że 
przekazywane informacje są bezpieczne. 

 

 

Chcemy, aby osoby z różnych środowisk i 
osoby niedostatecznie 
reprezentowane wiedziały, że zostaną 
uwzględnione w danych. 

 

 

Niedostatecznie reprezentowane 
oznacza, że posiadamy mniej danych na 
temat konkretnej grupy w porównaniu z 

innymi grupami. 

 

 

Główne Biuro Statystyczne 
Zjednoczonego Królestwa będzie 

prowadziło działania mające na celu: 
• zwiększenie zaufania ludzi w zakresie 

gromadzenia danych 
• upewnienie się, że organizacje, które 

gromadzą dane, robią to we właściwy 
sposób 
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II Zasada danych włączających 
Współpraca w celu wprowadzenia zmian na 

terenie całego Zjednoczonego Królestwa 

 

 

 

Będziemy współpracować z wieloma 

organizacjami, aby równocześnie 
upewnić się, że dane stają się bardziej 
włączające na terenie całego 

Zjednoczonego Królestwa. 

 

 

Powyższe dotyczy: 
• rządu i administracji 

zdecentralizowanych na terenie 

Zjednoczonego Królestwa 
• osób pracujących w edukacji i 

badaniach naukowych 
• organizacji społecznych i 

charytatywnych 

 

 

Za zarządzanie Zjednoczonym 
Królestwem odpowiada rząd i 
administracje zdecentralizowane. 

 

 

Do administracji 

zdecentralizowanych należą 
Szkocja, Walia i Irlandia Północna. 
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Udzielimy porad, aby upewnić się, że: 
• gromadzenie danych ma charakter 

włączający 

• dane mogą być ze sobą porównywane 
• zgromadzone dane są dobrej jakości 

 

 

Główne Biuro Statystyczne poda dobre 
przykłady w jaki sposób dane mogą mieć 
charakter włączający. Biuro przekaże 

dobre przykłady pozostałym 
organizacjom. 

 

 

Nowo powstały Komitet Doradczy 
Statystyków Ogólnokrajowych ds. 
danych włączających będzie 
odpowiedzialny za: 

• sprawdzanie czy organizacje postępują 
zgodnie z niniejszym planem 

• sporządzanie raportów uwzględniając 
wprowadzone zmiany 

 

 

Zastanowimy się, w jaki sposób możemy 
uzyskać dane od osób należących do 

różnych grup na terenie Zjednoczonego 
Królestwa. 

 

 

Sporządzimy raport z Ewaluacji Planu. 
Plan ewaluacji wykaże: 
• jakie zmiany wprowadziły organizacje 
• jakie są skutki i wpływ 

wprowadzonych zmian 
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III Zasada danych włączających 
Upewnimy się, że dane są gromadzone od 

osób należących do wszystkich rodzajów 

grup 

 

 

 

Dane będą zbierane od osób 
należących do wszystkich rodzajów 

grup na terenie całego Zjednoczonego 
Królestwa. Musimy jednak sprawdzać, 
że jest to robione we właściwy sposób. 

 

 

Przygotujemy plan i podejmiemy 
działania mające na celu zapewnienie 
większego zaangażowania grup 

niedostatecznie reprezentowanych na 
terenie Zjednoczonego Królestwa. 

 

 

Chcemy, aby organizacje, które 
korzystają z gromadzonych danych, 

współpracowały ze sobą, tym samym 
upewnimy się, że dane są zbierane od 
wszystkich rodzajów grup. 

 

 

Nowo powstały Komitet Doradczy 

Statystyków Ogólnokrajowych ds. 
danych włączających udzieli porad, w 
jaki sposób zwiększyć włączenie grup 

niedostatecznie reprezentowanych. 
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IV Zasada danych włączających 

Gromadzenie danych dobrej jakości 

 

 

 

Musimy udoskonalić nasze metody 
pracy, aby: 

• zbierano wystarczającą ilość danych 
• zgromadzone dane były dobrej 

jakości i obejmowały informacje od 

wszystkich rodzajów grup 

 

 

Organizacje, które korzystają z danych 
i je porównują, wymagają, aby dane 

były dobrej jakości. 

 

 

Główne Biuro Statystyczne utworzy 
usługę o nazwie Zintegrowana Usługa 
Danych. 

 

 

Dzięki tej usłudze organizacje na 
terenie całego Zjednoczonego 
Królestwa będą: 
• miały dostęp do szerszej ilości 

danych 
• mogły łączyć dane ze sobą 
• mogły porównywać dane w 

ulepszony sposób 
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V Zasada danych włączających  

Używanie odpowiednich słów i zwrotów 

 

 

 

W działaniach związanych z 

gromadzeniem danych należy używać 
odpowiednich słów i zwrotów 
opisujących konkretne grupy. 

 

 

Należy: 
 
• używać słów i zwrotów, które ludzie 

rozumieją i które im odpowiadają 

 

 

• upewnić się, że każda osoba tak 
samo rozumie użyte słowa i zwroty 
oraz że mają one charakter 

włączający 

 

 

• używać tych samych słów i zwrotów 
w różnych działaniach związanych z 

gromadzeniem danych, aby 
umożliwić porównywanie danych ze 
sobą 
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Poprzez rozmowy z różnymi osobami 

udoskonalimy udzielane porady, aby jakość 

danych włączających była dobra. 

 

Główne Biuro Statystyczne opublikuje plan 

aktualizacji udzielanych porad. Każda osoba 

będzie miała wgląd w ten plan i będzie 

mogła się zaangażować. 

 

Główne Biuro Statystyczne będzie 

współpracowało z rządem Zjednoczonego 

Królestwa i administracjami 

zdecentralizowanymi w celu polepszenia 

jakości udzielanych porad w zakresie: 

 

 

 

 

• używania odpowiednich słów i zwrotów 

podczas gromadzenia danych, w taki 

sposób, aby były one włączające, łatwe 

do zrozumienia i jednakowe na terenie 

całego Zjednoczonego Królestwa 

• Udzielania pomocy organizacjom w 

dzieleniu się ze sobą skutecznymi 

sposobami pracy 

• zasad, które rząd chce, aby były 

przestrzegane przez organizacje 

gromadzące i wykorzystujące dane 

 

Główne Biuro Statystyczne udzieli również 

porad w jaki sposób najlepiej gromadzić 

dane o indywidualnych cechach 

charakterystycznych. 

 

 

 

 

Wiek, religia i pochodzenie są przykładami 

indywidulanych cech 

charakterystycznych. 
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VI Zasada danych włączających 

Wypróbowanie różnych i nowych 

sposobów gromadzenia danych 

 

 

 

Musimy wypróbować nowe sposoby 
gromadzenia danych, które pomogą 
nam lepiej zrozumieć różne grupy i ich 

potrzeby. 

 

 

Znajdziemy i udostępnimy najlepsze 
nowe sposoby gromadzenia danych na 

temat różnych rodzajów informacji i 
grup, które pomogą nam lepiej 
zrozumieć grupy niedostatecznie 
reprezentowane. 

 

 

Nowo powstały Komitet Doradczy 
Statystyków Ogólnokrajowych ds. 
danych włączających udzieli porad, 
które z badań zapewniają 

najlepszą jakość umożliwiającą 
zrozumienie grup niedostatecznie 

reprezentowanych. 

 

 

Badania zapewniające najlepszą 
jakość polegają na zrozumieniu 

poglądów, doświadczeń i potrzeb ludzi z 
ich własnego punktu widzenia. 
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VII Zasada danych włączających 
Sprawdzenie czy porady dotyczące używania 

odpowiednich słów i zwrotów są wciąż 

aktualne 

 

 

 

Co najmniej raz na 5 lat należy sprawdzić 
czy udzielane porady są wciąż aktualne i 

w razie potrzeby poprawić lub uzupełnić 
informacje. 

 

 

Musimy się upewnić, że porady 
uwzględniają: 
• zmiany w sposobie myślenia 

społeczeństwa oraz w słowach i 
zwrotach, których społeczeństwo 

używa 
• potrzeby osób dostarczających dane 
• potrzeby osób korzystających z 

danych 

 

 

Społeczeństwo to zwykli ludzie, tacy 
jak mieszkańcy Twojej okolicy. 

 

 

Główne Biuro Statystyczne przeprowadzi 
rozmowy z wieloma osobami i grupami, aby 
sprawdzić, czy wprowadza odpowiednie 
zmiany w zakresie udzielanych porad. 
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Główne Biuro Statystyczne sporządzi 
plan, w którym zostanie wskazane, 
kiedy porady będą aktualizowane, aby 

nadążyć za zmianami w sposobie 
myślenia społeczeństwa. 

 

 

Główne Biuro Statystyczne będzie 
zachęcać całe Zjednoczone Królestwo 
do korzystania z udzielonych przez 

nich porad. 

 

 

Główne Biuro Statystyczne będzie 

współpracowało z rządem 
Zjednoczonego Królestwa i 
administracjami zdecentralizowanymi, 

aby statystyki były takie same na 
terenie całego Zjednoczonego 
Królestwa. 
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VIII Zasada Danych 
Umożliwić dostęp do danych 

 

 

 

Dane muszą być udostępnione 
wszystkim. Na przykład, może zaistnieć 
potrzeba dostępu do danych w różnych 
językach i formatach, aby każdy mógł 
je odczytać i zrozumieć. 

 

 

Musimy także dbać o bezpieczeństwo 
wszystkich danych osobowych, które 
posiadamy. 
 
Osobowy oznacza, że dotyczy Ciebie i 
Twoje dane są prywatne. 

 

 

Będziemy rozmawiać z różnymi 
osobami, aby zrozumieć, jakie są 
najlepsze sposoby zwiększenia dostępu 
do danych i upewnienia się, że dane 
osobowe są bezpieczne. 

 

 

Nowo powstała Zintegrowana Usługa 
Danych zapewni bezpieczeństwo danym 
osobowym, dzięki czemu tylko organizacje 
rządowe i inni zatwierdzeni użytkownicy 
będą mieli łatwy dostęp do danych i będą 

mogli z nich korzystać. W opublikowanych 
materiałach nie będzie można 
zidentyfikować indywidualnych osób. 
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Co zrobić, jeśli masz jakiekolwiek 

pytania 

 

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz 
porozmawiać o naszym planie. 

 

 

Wyślij wiadomość e-mail na podany 

adres: 
equalities@ons.gov.uk 

 

 

Pełna wersja sporządzonego 
dokumentu nosi nazwę 

 
"Plan wdrożenia Grupy 
Zadaniowej ds. Danych 

Włączających" 

 

mailto:equalities@ons.gov.uk

