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Baza danych statystycznych dotyczących płci

Dokładne dane w podziale na płeć i dane uwzględniające 
aspekt płci pomagają w monitorowaniu wpływu polityk i po-
kazują, w jakich dziedzinach należy podjąć dalsze działania 
w celu zlikwidowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Baza danych statystycznych dotyczących płci daje dokładny 
obraz istniejących różnic między kobietami a mężczyznami 
we wszystkich dziedzinach życia i pomaga monitorować 
postępy w osiąganiu równouprawnienia płci we wszystkich 
politykach UE.

Dodaj bazę danych do zakładek w swojej przeglądarce! Oto, 
dlaczego warto to zrobić:

  Źródło kompleksowych 
informacji

Baza danych jest kompleksowym źródłem danych staty-
stycznych dotyczących płci na poziomie państw członkow-
skich i na poziomie UE. Dodatkowo w bazie dostępne są 
dane z innych krajów europejskich.

 Łatwy dostęp
Baza jest użyteczna dla ekspertów i innych osób: umożliwia 
im szybkie i łatwe wyszukiwanie oryginalnych danych oraz 
pobieranie tabel i danych liczbowych do dalszej analizy. 
Użytkownicy tej strony internetowej mogą też tworzyć i per-
sonalizować różne rodzaje danych liczbowych, na przykład 
wykresy słupkowe i szeregi czasowe.

 Aktualne dane
Baza danych gwarantuje dostęp do najnowszych dostęp-
nych danych, które nie tylko są przedstawione w podzia-
le na płeć, ale również opisują sytuację kobiet i mężczyzn 
w społeczeństwie.

Data Talks!
Dane statystyczne dotyczące płci przedstawiają ciekawe hi-
storie.

Gdy publikujemy ważne zbiory danych, opowiadamy te hi-
storie w prostych notach statystycznych prezentujących 
najnowsze trendy we wszystkich państwach członkowskich 
UE. Mogą one też wskazywać różnice między państwami 
członkowskimi UE a innymi krajami europejskimi.

Sprawdź wszystkie noty  
Data Talks tutaj!

Baza danych jest używana przez instytucje UE do monito-
rowania postępów w dziedzinie równouprawnienia płci, jest 
przywoływana w badaniach naukowych oraz jest wiarygod-
nym źródłem informacji dla dziennikarzy w całej UE.

Poniżej przedstawiono opinie kilku użytkowników bazy da-
nych statystycznych EIGE dotyczących płci:

Uważam, że dostępne funkcje są łatwe w obsłudze i dość 
analityczne. – Heidrun, naukowiec (AT)

Nie można rozmawiać o  równouprawnieniu płci bez zna-
jomości danych liczbowych. Ta baza danych jest dla mnie 
użyteczna. – Nataša, dziennikarka (SI)

Statystyka dotyczy twardych faktów, lecz jeśli służy ona 
zwiększaniu równouprawnienia płci i poprawie życia oby-
wateli, staje się niezbędnym narzędziem. – Anna, statystyk 
(Komisja Europejska)

Jak cytować bazę danych 
statystycznych EIGE 
dotyczących płci?
Cieszymy się, że korzystasz w swojej pracy z naszej bazy da-
nych. Odniesienia do tabel z danymi/wizualizacji pobranych 
z bazy danych EIGE powinny mieć następującą formę:

„Baza danych statystycznych EIGE dotyczących płci: 
tytuł zbioru danych [z linkiem do oryginalnego źródła]
Pobrano w dniu dd/mm/rrrr”. 

Czy chcesz współpracować 
z ekspertami EIGE zajmującymi 
się bazą danych?
Przystąp do specjalnego wirtualnego obszaru pracy na in-
ternetowej platformie konsultacji i współpracy EIGE – Euro-
Gender!

Zarejestruj się tutaj!

Europejski Instytut
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Skontaktuj się z nami! Pracujesz nad dokumentem strategicznym lub naukowym bądź artykułem prasowym i nie 
możesz znaleźć potrzebnych danych? Prześlij do nas zapytanie na adres: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Baza danych EIGE zawiera wyjątkowy wybór ponad 2 000 
wskaźników dotyczących aspektu płci, uwzględniających 
dane w podziale na płeć – jest to cenne źródło informacji 
dla każdego, kto pracuje na rzecz równouprawnienia płci.

1. Polityki i strategie UE
 ¾ Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnie-

nia płci na lata 2016–2019 (1)

(1) W 2021 r., po zatwierdzeniu ostatecznych ram monitorowania, EIGE zaktualizuje punkt dostępu w związku z unijną strategię na rzecz 
równości płci 2020–2025.

 ¾ Europejski filar praw socjalnych
 ¾ Strategia „Europa 2020”
 ¾ Strategia barcelońska

Więcej informacji o politykach i strategiach UE 
znajduje się na naszej stronie internetowej!

 Dane są aktualizowane z chwilą ich udostępnienia. 

Baza danych odzwierciedla polityczne priorytety UE w od-
niesieniu do równouprawnienia płci. Przedstawia stopień 
jego osiągnięcia we wszystkich państwach członkowskich UE 
i w innych krajach. Pomaga w realizacji polityk i działań 
Komisji Europejskiej w zakresie równouprawnienia płci oraz 
pomaga monitorować postępy w osiąganiu równości kobiet 
i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia.

2. Obszary tematyczne
 ¾ Praca i rynek pracy
 ¾ Badania, nauka i społeczeństwo cyfrowe
 ¾ Kształcenie, szkolenie i umiejętności

 ¾ Demografia i migracja
 ¾ Płodność i prawa reprodukcyjne
 ¾ Zdrowie i umieralność
 ¾ Warunki życia
 ¾ Budżet czasu
 ¾ Opinia publiczna

Więcej informacji o obszarach tematycznych 
znajduje się na naszej stronie internetowej!

 Dane są aktualizowane z chwilą ich udostępnienia. 

W grudniu 1995 r. Rada Europejska potwierdziła zobowią-
zanie UE w zakresie pekińskiej deklaracji i platformy 
działania na rzecz równości, rozwoju i pokoju oraz wy-
raziła zamiar dokonywania corocznego przeglądu realizacji 
tego zobowiązania. Baza danych EIGE pomaga monitorować 
postępy w zakresie wzmacniania pozycji kobiet w ramach 
najważniejszych zagadnień pekińskiej platformy działania.

3. Pekińska platforma działania
 ¾ Kobiety i ubóstwo (A)
 ¾ Kształcenie i szkolenie kobiet (B)
 ¾ Kobiety i zdrowie (C)
 ¾ Przemoc wobec kobiet (D)
 ¾ Kobiety a konflikt zbrojny (E)

 ¾ Kobiety i gospodarka (F)
 ¾ Kobiety u władzy i udział kobiet w procesach decyzyj-

nych (G)
 ¾ Mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia sta-

tusu kobiet (H)
 ¾ Prawa człowieka w odniesieniu do kobiet (I)
 ¾ Kobiety i media ( J)
 ¾ Kobiety i środowisko (K)
 ¾ Dziewczęta (L)

Więcej informacji o pekińskiej platformie 
działania znajduje się na naszej stronie inter-
netowej!

 Dane są aktualizowane z chwilą ich udostępnienia. 

Baza danych statystycznych dotyczących płci ma strukturę drzewa, co stanowi faktyczną wartość dodaną! Jest to bardzo 
wygodne dla decydentów, a także dla osób przekazujących im odpowiednie dane statystyczne.

Wyszukiwanie statystyk dotyczących płci poprzez sześć poniższych 
nagłówków

Baza danych statystycznych dotyczących płci jest 
centralnym zasobem wszechstronnej wiedzy obejmującym 
statystyki i informacje w zakresie różnych aspektów 
(nie)równości między kobietami a mężczyznami

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Stworzony przez EIGE wskaźnik równouprawnienia płci jest 
miarą tego, jak daleko (lub blisko) są UE i jej państwa człon-
kowskie od osiągnięcia równouprawnienia płci.

W bazie danych statystycznych EIGE dotyczących płci 
wszystkie dane są przedstawione w sześciu głównych do-
menach (praca, pieniądze, wiedza, czas, władza i zdrowie) 
oraz dwóch dodatkowych domenach (intersekcjonalność 
i przemoc).

4. Wskaźnik równouprawnienia płci
 ¾ Wartości wskaźnika równouprawnienia płci
 ¾ Parametry użyte do obliczania wskaźnika
 ¾ Intersekcjonalność wskaźnika
 ¾ Obszar związany z przemocą

Więcej informacji o wskaźniku równoupraw-
nienia płci znajduje się na naszej stronie internetowej!

 Od 2019 r. dane są aktualizowane corocznie. 

EIGE gromadzi dane dotyczące zajmowania przez kobiety 
i mężczyzn najważniejszych stanowisk decyzyjnych w róż-
nych obszarach polityki.

Baza danych zawiera informacje, które można wykorzystać 
do monitorowania postępów w osiąganiu równouprawnie-
nia płci w procesie decyzyjnym. Dane dotyczące procesu 
decyzyjnego są gromadzone w odniesieniu do:

 y państw członkowskich UE
 y pięciu krajów kandydujących do UE: Czarnogóry, Macedonii 

Północnej, Albanii, Serbii i Turcji
 y dwóch potencjalnych krajów kandydujących: Bośni 

i Hercegowiny, Kosowa*
 y trzech państw EOG – Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

* Użycie tej nazwy pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk 
w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeń
stwa ONZ nr 1244 (1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.

5. Kobiety i mężczyźni w procesie decyzyjnym
 ¾ Polityka
 ¾ Administracja publiczna
 ¾ Sądownictwo
 ¾ Działalność gospodarcza i finanse
 ¾ Partnerzy społeczni i organizacje  

pozarządowe
 ¾ Środowisko i zmiana klimatu
 ¾ Media
 ¾ Kształcenie, nauka i badania
 ¾ Sport

Więcej informacji o kobietach i mężczyznach w procesie de-
cyzyjnym znajduje się na naszej stronie internetowej!

  Dane dotyczące polityki są aktualizowane co kwartał, a dane 
dotyczące działalności gospodarczej i finansów – dwa razy 
w roku.

Baza danych statystycznych dotyczących płci zawiera dane 
o przemocy ze względu na płeć pochodzące z organów ad-
ministracji i z badań ankietowych.
Udostępnia istniejące dane statystyczne dotyczące przemo-
cy ze względu na płeć w celu wparcia instytucji i ekspertów 
zajmujących się zapobieganiem takiej przemocy i zwalcza-
niem jej w Unii Europejskiej i w innych regionach.

6. Przemoc ze względu na płeć
 ¾ Przemoc fizyczna
 ¾ Przemoc seksualna
 ¾ Przemoc psychologiczna

 ¾ Przemoc domowa
 ¾ Okaleczanie narządów płciowych kobiet
 ¾ Handel ludźmi
 ¾ Postawy i wyobrażenia
 ¾ Usługi wsparcia
 ¾ Zdolności statystyczne i dostępność  

danych
Więcej informacji o przemocy ze względu na płeć znajduje 
się na naszej stronie internetowej!

 Dane są aktualizowane z chwilą ich udostępnienia. 

Baza danych statystycznych dotyczących płci ma strukturę drzewa, co stanowi faktyczną wartość dodaną! Jest to bardzo 
wygodne dla decydentów, a także dla osób przekazujących im odpowiednie dane statystyczne.

Wyszukiwanie statystyk dotyczących płci poprzez sześć poniższych 
nagłówków

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Jak szukać w bazie danych?
Użytkownicy mogą przeglądać bazę danych poprzez zestaw 
wskazanych nagłówków obejmujących tematy uwzględniające 
aspekt płci lub wyszukiwać dane według słów kluczowych.

Opcja przeglądania jest skierowana do użytkowników szu-
kających informacji w określonej kategorii wskaźników staty-
stycznych (np. ogólnej kategorii obszarów tematycznych lub 
szczegółowych tematach, takich jak proces decyzyjny). Opcja ta 
jest łatwa w obsłudze i stanowi usystematyzowany przewodnik 
po dostępnych danych. Struktura przeglądania składa się 
z nagłówków. Nagłówki i struktura drzewa są regularnie do-
pasowywane do potrzeb użytkowników.

Opcja wyszukiwania według słów kluczowych jest naj-
bardziej odpowiednia dla osób, które szukają konkretne-
go zbioru danych lub obszaru zainteresowania, lecz nie są 
pewne, gdzie go znaleźć w przygotowanej strukturze.

Masz dane?  
Kryteria jakości
W celu oceny jakości danych EIGE przyjął ramy oceny i zapew-
nienia jakości Europejskiego Systemu Statystycznego.

Jakość danych jest oceniana pod kątem zasad oceny jakości 
określonych w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych.

Jak analizować różne graficzne 
prezentacje danych?
W bazie EIGE dane statystyczne dotyczące płci są prezentowa-
ne w trzech różnych formach:

Mapa cieplna UE

Dane są przedstawiane w formie map cieplnych i map 
symboli.

Mapa cieplna UE to interaktywna prezentacja w formie mapy. 
Dla wybranego wskaźnika kraje na mapie są oznaczone różną 
intensywnością barwy – im wyższa wartość wskaźnika, tym niż-
sza intensywność barwy na mapie.

Pionowy lub poziomy wykres słupkowy
 Dane dotyczące kobiet i mężczyzn są przedstawio-
ne na poziomie kraju i poziomie UE każdorazowo 
dla jednego roku.

Wykres słupkowy przedstawia dane za pomocą słupków, któ-
re są proporcjonalne do wartości parametrów. Na poziomych 
wykresach słupkowych wartości danych są oznaczone na osi 
poziomej, a kraje – na osi pionowej. Na pionowych wykresach 
słupkowych wszystkie opisywane kraje są oznaczone na osi po-
ziomej, a wartości danych – na osi pionowej.

Wykres liniowy
Dane czasowe są porównywane w stosunku do innych 
krajów lub średniej dla UE.

Wykres liniowy jest graficznym przedstawieniem danych na-
niesionych w formie szeregu linii. Każda linia opisuje określony 
kraj i używa odmiennego koloru dla każdego z krajów. W ten 
sposób kraje można przedstawiać jednorazowo, w seriach lub 
wobec średniej dla UE. Wszystkie opisywane lata są oznaczone 
na osi poziomej, a wartości danych – na osi pionowej.

Tabela danych
Istniejące dane są przedstawione w formie tabeli.

Dane można też przedstawić w prostej tabeli. Taka ich wizuali-
zacja pozwala na wyszukiwanie danych według wybranych lat, 
krajów i płci. W przypadku wskaźników, które nie są w pełni po-
równywalne między państwami, np. wskaźników dotyczących 
przemocy ze względu na płeć, tabela danych jest jedynym do-
stępnym sposobem wizualizacji.

Jak pobrać tabele i wykresy?
Eksport
Wszystkie tabele, wykresy i mapy można zaeksportować 
w różnych formatach przy użyciu przycisku „Eksport”.

Tabele i wizualizacje danych można pobrać w wielu formatach. 
Wszystkie formy wizualizacji (mapa cieplna UE, wykres słupko-
wy, wykres liniowy) można zaeksportować i pobrać w formie 
plików PNG lub JPG.

Tabele z danymi można zaeksportować i pobrać w formie pli-
ków CSV, XLS, XML i JSON. Wykresy i mapy można zapisać 
w formatach JPG, PNG i IFFRAME.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) to unijne 
centrum wiedzy na temat równouprawnienia płci. EIGE pomaga 
podmiotom kształtującym politykę i wszystkim właściwym instytucjom 
w ich staraniach na rzecz urzeczywistniania równości kobiet i mężczyzn 
w odniesieniu do wszystkich Europejczyków poprzez przekazywanie im 
szczegółowej wiedzy eksperckiej oraz porównywalnych i wiarygodnych 
danych dotyczących równości płci w Europie.
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