
 

Europejski Konkurs Statystyczny 
eliminacje do części europejskiej 2021/2022 

 

Zadaniem finałowym części europejskiej Konkursu jest przygotowanie 2-minutowego filmu* oraz krótkiego 
dokumentu PDF (maksymalnie 2000 słów i maksymalnie 4 strony) wyjaśniającego proces tworzenia filmu, 

zastosowane techniki (i powody ich używania), proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych 
(w przypadku korzystania z nich).  

Preferowane jest, aby film był w języku angielskim. Jeśli będzie w języku polskim musi posiadać napisy w języku 
angielskim. Dokument powinien zostać przygotowany w języku angielskim. 

Film nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych stron trzecich ani naruszać praw żadnej osoby ani 

podmiotu. Zespół musi mieć pewność, że wykorzystuje w swoich filmach tylko treści, do których używania jest 
uprawniony, w tym między innymi muzykę, zdjęcia, klipy filmowe i inną własność intelektualną. 

Jury europejskiej części Konkursu podczas oceny filmu będzie brało pod uwagę: 

 kreatywność  

 przekonujący przekaz będący odpowiedzią na zadany temat 

 skuteczność filmu w dotarciu do odbiorcy 

 zgodność między dokumentem PDF a filmem 

 wskazanie źródeł i informacji o wykorzystanych materiałach (takich jak muzyka, obrazy itp.) 
 

 
* Wzmianki o źródłach powinny pojawić się na końcu filmu - w dodatkowych 10 jego sekundach. Tak wiec, cały 
film może trwać maksymalnie 2min. 10 sek. z czego: 2 min. to prezentacja tematu i 10 sek. to prezentacja źródeł. 

Termin przesłania filmu do GUS: 22 kwietnia 2022 r. 

Temat filmu: Środowisko i statystki.  

Ochrona środowiska jest priorytetem we wszystkich krajach a współpraca w tej dziedzinie 
z innymi krajami jest kluczowa. Na przykład w 2021 roku ONZ zorganizowało 26. 

Konferencję Klimatyczną w Glasgow, a UE ma wspólną strategię ochrony środowiska oraz 
Europejski Zielony Ład. Fakty i statystyka odgrywają ważną rolę w tych dyskusjach, 

strategiach i planach. 

 

Co oficjalna statystyka mówi Ci o środowisku w Twoim kraju?  

Zostałeś poproszony o przygotowanie krótkiej prezentacji dla całej społeczności 
szkolnej/lokalnej na temat środowiska w twoim kraju/regionie. Nagraj film, aby 

zaprezentować swoje odkrycia. Twój film powinien przedstawiać Twój kraj/region oraz jeśli 
to możliwe, porównanie z innymi krajami/regionami w Europie.  

 

Kilka pomysłów lub punktów widzenia na ten temat.  

Interesującymi obszarami mogą być dane dotyczące emisji, ekosystemu, takiego jak 
leśnictwo, użytki zielone/łąki lub pola uprawne, wykorzystanie energii odnawialnej, paliw 
kopalnych, gospodarowanie odpadami i recykling, korzystanie z pojazdów elektrycznych, 

wszelkie badania dotyczące zmian klimatycznych i ich wpływ na ich życie.  



Oprócz sprawdzenia, co obecnie statystyki oficjalne mówią o środowisku w Twoim 
kraju/regionie, możesz zbadać znaczenie statystyki, na przykład, czy i jaką rolę badania 

statystyczne pełnią w planach rozwojowych (strategiach) na przyszłość.  

Możesz także zastanowić się nad tym, co chciałbyś wiedzieć o swoim środowisku, a czego 
nie udało Ci się odkryć dzięki oficjalnym statystykom.  

Statystyki urzędowe obejmują również statystyki m.in. Europejskiej Agencji Środowiska 

 

Oryginalny tekst zadania w j. angielskim w pliku PDF. 

 

 

WAŻNE! Z uwagi na zmienną sytuację epidemiologiczną prosimy, abyście filmy 
przygotowywali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

Prosimy o informację zwrotną o podjęciu pozytywnej lub negatywnej decyzji o udziale zespołu 

w europejskiej części Europejskiego Konkursu Statystycznego drogą mailową na adres 

eks@stat.gov.pl, najpóźniej do 4 kwietnia 2022 r.  

 

Kalendarium części europejskiej: 

 30 marca – 22 kwietnia 2022. 
Praca zespołowa nad filmem 

 22 kwietnia 2022 r. 
Deadline na przesłanie filmów 

 26 kwietnia – 28 kwietnia 2022 r. 
Głosowanie on-line i ocena filmów przez jury  

 5 maja 2022 r. 
Ogłoszenie wyników części krajowej na stronie www 
Przekazanie informacji zespołom, które przejdą do etapu europejskiego Konkursu 

 11 maja 2022 r. 
Ostateczne zakończenie przesyłania filmów do europejskich organizatorów  

 3 czerwca 2022 r. 
Ogłoszenie wyników europejskiej części EKS  

 27 czerwca 2022 r. 
Ceremonia wręczenia nagród – Madryt 

 

 

 

Nagrodzone lub wyróżnione filmy zostaną zamieszczone nieodpłatnie na stronie https://www.esc-2022.eu/ 
Przystępując do europejskiej części EKS, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację filmów i swoich danych 

osobowych. Mogą w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w wyniku 
udziału w EKS bez utraty przysługujących im praw przesyłając informację na adres email esc@ine.es. 

 



 

  

 

 

Powodzenia!!! 


