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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1552/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie
w dniach 23. i 24. marca 2000 r. Unia Europejska
wyznaczyła sobie strategiczny cel przekształcenia się
w opartą na wiedzy, najbardziej konkurencyjną
i dynamiczną gospodarkę na świecie, zdolną do trwałego
wzrostu gospodarczego, zapewniającą zwiększenie liczby
i poprawę jakości miejsc pracy oraz większą spójność
społeczną.

(2) Możliwość zatrudnienia, zdolności przystosowawcze
i mobilność obywateli mają kluczowe znaczenie dla Unii
i mają podtrzymać jej zaangażowanie w przekształcanie
się w opartą na wiedzy, najbardziej konkurencyjną
i dynamiczną gospodarkę na świecie.

(3) Uczenie się przez całe życie stanowi kluczowy element
rozwoju i wspierania wykwalifikowanej, przeszkolonej
i zdolnej do dostosowania się siły roboczej.

(4) W konkluzjach Rady z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie
poziomów odniesienia europejskiej średniej wyników
edukacji i kształcenia (kryteria) (2) przyjęto następujące
kryterium dla uczenia się przez całe życie: „Dlatego też
do 2010 r. przeciętny poziom uczestnictwa w uczeniu
się przez całe życie powinien wynosić w Unii Europej-
skiej przynajmniej 12,5 % dorosłej populacji w wieku
produkcyjnym (grupa wiekowa w przedziale 25 — 64
lat)”.

(5) Rada Europejska w Lizbonie potwierdziła, że uczenie się
przez całe życie stanowi podstawowy element europej-
skiego modelu społeczeństwa.

(6) Nowa Europejska Strategia Zatrudnienia, zatwierdzona
decyzją Rady 2003/578/WE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw
Członkowskich (3), ma na celu skuteczniejszą realizację
Strategii lizbońskiej oraz wdrażanie spójnych
i kompleksowych strategii dla uczenia się przez całe
życie.

(7) Stosując niniejsze rozporządzenie, należy uwzględnić
definicję „osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy” zawartą w wytycznych dla polityk
Państw Członkowskich na rzecz zatrudnienia.

(8) Należy zwrócić szczególną uwagę na kształcenie
w miejscu pracy i w godzinach pracy, stanowiące
kluczowe aspekty uczenia się przez całe życie.

(9) Porównywalne informacje statystyczne na poziomie
Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia
zawodowego w przedsiębiorstwach, są niezbędne dla
rozwoju strategii uczenia się przez całe życie i dla
kontrolowania postępów w ich realizacji.

(10) Tworzenie poszczególnych statystyk Wspólnoty podlega
zasadom określonym w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 322/97 z 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk
Wspólnoty (4).

(11) Przekazywanie danych objętych tajemnicą statystyczną
podlega zasadom określonym w rozporządzeniu (WE)
nr 322/97 oraz rozporządzeniu Rady (Euratom, EWG)
nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie prze-
kazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europej-
skich danych statystycznych objętych zasadą pouf-
ności (5).
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(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 lutego 2005 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), decyzja
Rady z dnia 27 czerwca 2005 r.

(2) Dz.U. C 134 z 7.6.2003, str. 3.

(3) Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 13.
(4) Dz.U L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(5) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.



(12) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia
17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE)
nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące
dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)
określiło warunki, na jakich mogą być udostępniane
poufne dane przekazywane organom wspólnotowym.

(13) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, to jest stwo-
rzenie wspólnych norm statystycznych umożliwiających
opracowanie jednolitych danych dotyczących kształcenia
zawodowego w przedsiębiorstwach, nie może być
w zadowalającym stopniu osiągnięty przez Państwa
Członkowskie, a możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na
poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5
Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną
w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(14) Środki konieczne do wprowadzenia w życie niniejszego
rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie
z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999
r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (2). Środki te
powinny uwzględniać rzeczywistą zdolność Państw
Członkowskich do gromadzenia i przetwarzania danych.

(15) Zasięgnięto opinii Komitetu ds. Programów Statystycz-
nych zgodnie z art. 3 decyzji Rady 89/382/EWG,
Euratom z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie ustano-
wienia Komitetu ds. Programów Statystycznych
Wspólnot Europejskich (3),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wspólne ramy dla tworzenia
statystyk Wspólnoty dotyczących kształcenia zawodowego
w przedsiębiorstwach.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące
definicje:

1) „przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo określone
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca
1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obser-
wacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (4);

2) „NACE Rev. 1.1” oznacza wspólną podstawę statystycznych
klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Euro-
pejskiej ustanowioną rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statys-
tycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspól-
nocie Europejskiej (5).

Artykuł 3

Gromadzone dane

1. Dane są gromadzone przez Państwa Członkowskie w celu
tworzenia statystyk Wspólnoty analizujących ustawiczne kształ-
cenie zawodowe w przedsiębiorstwach w następujących dzie-
dzinach:

a) polityka i strategie kształcenia w przedsiębiorstwach mające
na celu rozwój umiejętności ich siły roboczej;

b) zarządzanie, organizacja i formy ustawicznego kształcenia
zawodowego w przedsiębiorstwach;

c) rola partnerów społecznych w zapewnianiu ustawicznego
kształcenia zawodowego we wszystkich jego aspektach
w miejscu pracy;

d) dostęp do ustawicznego kształcenia zawodowego, jego
zasięg i treść, zwłaszcza w aspekcie działalności gospodar-
czej i rozmiaru przedsiębiorstwa;

e) szczególne środki z zakresu ustawicznego kształcenia zawo-
dowego stosowane przez przedsiębiorstwa w celu podnie-
sienia kwalifikacji siły roboczej w dziedzinie technologii
informacyjno-komunikacyjnych;

f) szansa dostępu do ustawicznego kształcenia zawodowego
i zdobywania nowych umiejętności dla pracowników
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz szczególne
potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw związane
z zapewnianiem kształcenia;

g) wpływ podejmowanych środków publicznych w zakresie
ustawicznego kształcenia zawodowego
w przedsiębiorstwach;

h) równość szans w dostępie do ustawicznego kształcenia
zawodowego w przedsiębiorstwach dla wszystkich pracow-
ników, z uwzględnieniem równości płci oraz poszczegól-
nych grup wiekowych;

i) szczególne środki w zakresie ustawicznego kształcenia
zawodowego dla osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy;

30.9.2005L 255/2 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
(3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

(4) Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(5) Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.



j) środki w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego
odnoszące się do różnych rodzajów umowy o pracę;

k) wydatki na ustawiczne kształcenie zawodowe: poziomy
i źródła finansowania, zachęty do ustawicznego kształcenia
zawodowego; oraz

l) procedury przedsiębiorstw w zakresie oceny
i monitorowania ustawicznego kształcenia zawodowego.

2. Państwa Członkowskie gromadzą szczególne dane
dotyczące wstępnego kształcenia zawodowego
w przedsiębiorstwach w odniesieniu do:

a) uczestników wstępnego kształcenia zawodowego; oraz

b) całkowitych wydatków na wstępne kształcenie zawodowe.

Artykuł 4

Zakres statystyk

Statystyki dotyczące kształcenia zawodowego
w przedsiębiorstwach obejmują co najmniej wszystkie rodzaje
działalności gospodarczej określone w sekcjach C — K oraz
w sekcji O klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Artykuł 5

Jednostki statystyczne

1. Do celów gromadzenia danych przedsiębiorstwo
prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4,
i zatrudniające dziesięciu lub więcej pracowników jest trakto-
wane jako jednostka statystyczna.

2. Uwzględniając szczególny krajowy rozkład wielkości
przedsiębiorstw oraz rozwój potrzeb polityki, Państwa Człon-
kowskie mogą na swoim terytorium rozszerzyć definicję
jednostki statystycznej. Komisja może również zadecydować
o rozszerzeniu definicji zgodnie z procedurą określoną w art. 14
ust. 2, jeżeli rozszerzenie takie znacząco polepszy reprezenta-
tywność i jakość wyników badania w danych Państwach Człon-
kowskich.

Artykuł 6

Źródła danych

1. Państwa Członkowskie gromadzą wymagane dane
poprzez przeprowadzenie badań statystycznych
w przedsiębiorstwach lub łącząc badania w przedsiębiorstwach
z innymi źródłami, kierując się zasadą jak najmniejszego
obciążenia respondentów oraz uproszczenia procedur admini-
stracyjnych.

2. Państwa Członkowskie określają szczegóły udziału przed-
siębiorstw w badaniu.

3. Podczas badania wzywa się przedsiębiorstwa o podanie
prawdziwych i pełnych danych przed upływem ustalonego
terminu.

4. W celu uzupełnienia zbieranych danych można korzystać
z innych źródeł, w tym z danych administracyjnych, o ile takie
źródła są odpowiednie ze względu na swoje znaczenie i ramy
czasowe.

Artykuł 7

Charakterystyka badania

1. Badanie ma charakter badania reprezentacyjnego.

2. Państwa Członkowskie podejmują środki konieczne do
zapewnienia, że przekazywane dane odzwierciedlają strukturę
populacji jednostek statystycznych. Badania przeprowadza się
w sposób umożliwiający podział wyników na poziomie Wspól-
noty przynajmniej na następujące kategorie:

a) działalność gospodarcza zgodnie z klasyfikacją NACE
Rev.1.1; oraz

b) wielkość przedsiębiorstwa.

3. Wymogi w zakresie reprezentatywności i dokładności,
wymagana w celu ich spełnienia wielkość badanej próby oraz
szczegółowe specyfikacje NACE Rev.1.1 oraz kategorie wiel-
kości, na jakie może być dokonywany podział wyników, okreś-
lane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Artykuł 8

Podejście badawcze

1. W celu zmniejszenia obciążenia respondentów podejście
badawcze powinno pozwolić na dostosowanie zbierania
danych do:

a) przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i przedsiębiorstw
niezapewniających kształcenia; oraz

b) różnych form kształcenia zawodowego.

2. Szczegółowe dane, które mają być zbierane zależnie od
tego, czy przedsiębiorstwo zapewnia kształcenie czy też nie
oraz w zależności od różnych form kształcenia zawodowego,
są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14
ust. 2.

Artykuł 9

Kontrola jakości i sprawozdania

1. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki
niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości przekazy-
wanych przez nie danych.

2. Nie później niż 21 miesięcy po zakończeniu każdego
okresu referencyjnego określonego w art. 10 Państwa Człon-
kowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie
dotyczące jakości zawierające wszystkie wymagane przez Euro-
stat informacje i dane w celu sprawdzenia jakości przekazanych
danych. W sprawozdaniu zaznacza się ewentualne odstępstwa
od wymogów metodologicznych.
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3. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 2,
Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych ze
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ich porównywal-
ności pomiędzy Państwami Członkowskimi.

4. Wymagania jakościowe wobec danych zbieranych
i przekazywanych w celu opracowania statystyk Wspólnoty
dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach,
struktura sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa
w ust. 2, oraz wszelkie środki konieczne do oceny lub poprawy
jakości danych są określane zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 14 ust. 2.

Artykuł 10

Okres referencyjny i cykliczność

1. Okresem referencyjnym dla zbierania danych jest rok
kalendarzowy.

2. Komisja określa pierwszy rok referencyjny, za który
powinny być gromadzone dane zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 14 ust. 2.

3. Państwa Członkowskie zbierają dane co pięć lat.

Artykuł 11

Przekazywanie danych

1. Państwa Członkowskie i Komisja, w zakresie swoich
kompetencji, sprzyjają tworzeniu warunków dla zwiększonego
wykorzystania elektronicznego gromadzenia i przekazywania
danych oraz ich automatycznego przetwarzania.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi)
indywidualne dane dotyczące przedsiębiorstw zgodnie
z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi o przekazywaniu
danych objętych tajemnicą statystyczną zawartymi
w rozporządzeniach (WE) nr 322/97 oraz (Euratom, EWG)
nr 1588/90. Państwa Członkowskie zapewniają, że przekazy-
wane dane nie pozwolą na bezpośrednią identyfikację jednostek
statystycznych.

3. Państwa Członkowskie przekazują dane w formie elektro-
nicznej, zgodnie z właściwym formatem technicznym
i standardem wymiany danych, które mają zostać określone
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

4. Państwa Członkowskie przekazują pełne i prawdziwe
dane nie później niż 18 miesięcy po upływie roku referencyj-
nego.

Artykuł 12

Sprawozdanie z wprowadzenia w życie

1. Komisja, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Programów
Statystycznych, w terminie do 20 października 2010
r. przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawo-
zdanie z wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia.
Sprawozdanie to w szczególności:

a) ocenia osiągnięte korzyści dla Wspólnoty, Państw Człon-
kowskich i osób korzystających z tworzonych statystyk
w stosunku do obciążenia respondentów; oraz

b) określa, w świetle osiągniętych rezultatów, dziedziny,
w jakich konieczne są ewentualne ulepszenia i zmiany.

2. Na podstawie sprawozdania Komisja może zapropo-
nować środki służące usprawnieniu wprowadzania w życie
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Środki wykonawcze

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego
rozporządzenia, w tym środki uwzględniające rozwój gospo-
darczy i technologiczny w zakresie zbierania, przekazywania
i przetwarzania danych, są przyjmowane zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 14 ust. 2.

Artykuł 14

Procedura komitetu

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programów Statystycz-
nych.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastoso-
wanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem
przepisów jej art. 8.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się
na trzy miesiące.

Artykuł 15

Finansowanie

1. W odniesieniu do pierwszego roku referencyjnego, za
który będą tworzone statystyki przewidziane w niniejszym
rozporządzeniu, Komisja udzieli wsparcia finansowego
Państwom Członkowskim stanowiącego pomoc w pokryciu
kosztów poniesionych przez te państwa na gromadzenie, prze-
twarzanie i przekazywanie danych.
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2. Wysokość wkładu finansowego jest ustalana jako część
odpowiedniej rocznej procedury budżetowej. Władza budże-
towa określa dostępne środki.

3. Wykonując niniejsze rozporządzenie, Komisja może
korzystać z pomocy ekspertów i organizacji zapewniających
wsparcie techniczne, których finansowanie może być przewi-
dziane w ogólnych ramach finansowych określonych dla niniej-
szego rozporządzenia. Komisja może organizować seminaria,
debaty lub inne spotkania ekspertów, które mogą ułatwić
wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia oraz może

przedsięwziąć odpowiednie działania w zakresie informowania
oraz publikowania i rozpowszechniania informacji.

Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 7 września 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady
C. CLARKE

Przewodniczący
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