
KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

TYTUŁ 04

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

04 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI
„ZATRUDNIENIE I SPRAWY
SPOŁECZNE”

04 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obsza-
rze działalności „Zatrudnienie
i sprawy społeczne” 5 62 045 182 (1) 55 905 172 (2) 53 981 511,11

04 01 02 Personel zewnętrzny i inne
wydatki na zarządzanie wspie-
rające obszar działalności
„Zatrudnienie i sprawy spo-
łeczne”

04 01 02 01 Personel zewnętrzny 5 7 535 019 9 035 033 10 273 372,59

04 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5 5 729 493 (3) 7 778 033 (4) 8 086 561,11

Artykuł 04 01 02 — Razem 13 264 512 16 813 066 18 359 933,70

04 01 03 Wydatki na budynki i koszty
pochodne dla obszaru działal-
ności „Zatrudnienie i sprawy
społeczne” 5 17 385 935 15 358 823 14 126 766,79

04 01 04 Wydatki pomocnicze na działa-
nia w obszarze działalności
„Zatrudnienie i sprawy spo-
łeczne”

04 01 04 01 Europejski Fundusz Społeczny
(EFS) oraz nieoperacyjna pomoc
techniczna — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 2.1 13 225 000 11 225 000 7 677 707,76

04 01 04 02 Stosunki pomiędzy pracowni-
kami a pracodawcami i dialog
społeczny — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 3 450 000 750 000 390 486,81

04 01 04 04 Eures (Europejskie Służby ds.
Zatrudnienia) — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 450 000 500 000 459 658,77

(1) Środki w wysokości 659 521 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 103 674 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 2 349 673 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 2 015 324 euro ujęto w rozdziale 31 01.

II/208 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2006



KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg
dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

04 01 04 05 Działania wspólnotowe w celu
osiągnięcia równości kobiet
i mężczyzn — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 360 000 400 000 269 172,28

04 01 04 06 Analizy i badania dotyczące
sytuacji socjalnej, demografii
i rodziny — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 180 000 400 000 139 187,12

04 01 04 07 Zwalczanie i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 3 600 000 600 000 335 005,77

04 01 04 08 Swobodny przepływ pracowni-
ków, koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
i działań na rzecz migrantów,
w tym migrantów z państw
trzecich — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 360 000 640 000 291 415,64

04 01 04 09 Ochrona zdrowia, bezpieczeń-
stwo i higiena pracy, w tym sub-
wencja dla Europejskiego Biura
Technicznego Związków Zawo-
dowych ds. Bezpieczeństwa
i Zdrowia — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 3 90 000 100 000 59 404,01

04 01 04 10 Rynek pracy — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 1 350 000 2 000 000 1 361 867,84

04 01 04 12 Działania związane ze zwalcza-
niem i zapobieganiem dyskrymi-
nacji — Wydatki na administra-
cję i zarządzanie 3 1 200 000 1 200 000 635 363,02

Artykuł 04 01 04 — Razem 18 265 000 17 815 000 11 619 269,02

Rozdział 04 01 — Razem 110 960 629 105 892 061 98 087 480,62
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg
dalszy)

04 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze działalności „Zatrudnienie i sprawy społeczne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

62 045 182 (1) 55 905 172 (2) 53 981 511,11

(1) Środki w wysokości 659 521 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 103 674 euro ujęto w rozdziale 31 01.

04 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar działalności „Zatrudnienie i sprawy społeczne”

04 01 02 01 Personel zewnętrzny

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

7 535 019 9 035 033 10 273 372,59

04 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

5 729 493 (1) 7 778 033 (2) 8 086 561,11

(1) Środki w wysokości 2 349 673 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 2 015 324 euro ujęto w rozdziale 31 01.

04 01 03 Wydatki na budynki i koszty pochodne dla obszaru działalności „Zatrudnienie i sprawy społeczne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

17 385 935 15 358 823 14 126 766,79

04 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze działalności „Zatrudnienie i sprawy społeczne”

04 01 04 01 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz nieoperacyjna pomoc techniczna — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

13 225 000 11 225 000 7 677 707,76

Uwagi

Środki te maja pokrywać instrumenty pomocy technicznej finansowane przez EFS przewidziane w art. 23 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1260/1999. Pomoc techniczna obejmuje instrumenty przygotowania, monitoringu, oceny, nadzoru i zarządzania
wymagane dla wdrożenia ESF przez Komisję. Środki te mogą być w szczególności wykorzystane dla pokrycia:

— wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, misje, tłumaczenia),

— wydatków na informacje i publikacje,
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg
dalszy)

04 01 04 (ciąg dalszy)

04 01 04 01 (ciąg dalszy)

— wydatków na technologie informatyczne i telekomunikacyjne,

— umów o świadczenie usług,

— wydatków na czasowy personel wsparcia (pracownicy kontraktowi, eksperci krajowi i indywidualni, personel pomocni-
czy, personel agencyjny), do kwoty 4 700 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1105/2003 (Dz.U. L 158
z 27.6.2003, str. 3).

Rozporządzenie (WE) nr 1262/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 48).

04 01 04 02 Stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami i dialog społeczny — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

450 000 750 000 390 486,81

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc tech-
niczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na pod-
stawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 04 03 03 01.

04 01 04 04 Eures (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

450 000 500 000 459 658,77

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną
i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg
dalszy)

04 01 04 (ciąg dalszy)

04 01 04 04 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w szczególności art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d) rozporzą-
dzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 04 02 12.

04 01 04 05 Działania wspólnotowe w celu osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

360 000 400 000 269 172,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną we wdrożeniu działań Wspólnoty w celu osiągnięcia równości kobiet
i mężczyzn. W tym kontekście omawiane środki mogą obejmować wydatki na czasowych pracowników pomocniczych
(pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych w siedzibie
głównej w celu wykonania zadań biura pomocy technicznej,

— wydatków na czasowy personel wsparcia w centrali, ograniczonych do kwoty 370 000 EUR, odpowiadajacej w przybli-
żeniu czterem osobo-latom. Preliminarz ten oparto na rocznym koszcie jednostkowym osobo-roku, którego 97 % sta-
nowi wynagrodzenie personelu, a 3 % — koszt szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyj-
nych związanych z takim personelem;

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń
programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nie-
obejmujacą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów
państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d) rozporządzenia
finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wyko-
nania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz art. 04 05 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg
dalszy)

04 01 04 (ciąg dalszy)

04 01 04 06 Analizy i badania dotyczące sytuacji socjalnej, demografii i rodziny — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

180 000 400 000 139 187,12

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc tech-
niczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na pod-
stawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 04 04 02 01.

04 01 04 07 Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

600 000 600 000 335 005,77

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc tech-
niczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na pod-
stawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych w art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finan-
sowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania
w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu
ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w poz. 6 0 3 1 zesta-
wienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku jak między
kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie
z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 04 04 02 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg
dalszy)

04 01 04 (ciąg dalszy)

04 01 04 08 Swobodny przepływ pracowników, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym
migrantów z państw trzecich — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

360 000 640 000 291 415,64

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc tech-
niczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na pod-
stawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 04 04 03.

04 01 04 09 Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym subwencja dla Europejskiego Biura Technicznego Związków
Zawodowych ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

90 000 100 000 59 404,01

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na pomoc techniczną i/lub administracyjną odnośnie do identyfikacji, przygotowania, zarzą-
dzania, monitorowania, audytu i nadzorowania programu lub projektów.

Mają pokrywać również wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z rea-
lizacją założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 04 03 05 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg
dalszy)

04 01 04 (ciąg dalszy)

04 01 04 10 Rynek pracy — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 350 000 2 000 000 1 361 867,84

Uwagi

Środki te mają pokrywać głównie działania wspierające i informacyjne prowadzone w ramach umów na pomoc techniczną
mających zastosowanie do Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia. Mogą także pokrywać wydatki na administrację i zarzą-
dzanie programem instrumentów motywujących Wspólnoty na polu zatrudnienia, takich jak spotkania ekspertów.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz-
porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środ-
ków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 04 02 15.

04 01 04 12 Działania związane ze zwalczaniem i zapobieganiem dyskryminacji — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 200 000 1 200 000 635 363,02

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc tech-
niczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na pod-
stawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w poz. 6 0 3 1 zesta-
wienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku jak między
kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie
z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 04 04 04.
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