
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 220/2010 

z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015 dla celów badania 
reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

577/98 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 
9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyj
nego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie ( 1 ), 
w szczególności jego art. 4 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 577/98 niezbędne 
jest określenie elementów programu modułów ad hoc 
obejmującego lata 2013–2015. 

(2) Istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych źródeł ( 2 ) dla 
pewnych sektorów o wysokim ryzyku występowania 
wypadków przy pracy lub chorób zawodowych oraz 
innych problemów zdrowotnych związanych z pracą, 
które zwykle nie są objęte, bądź nie są w pełni objęte, 
krajowymi systemami zabezpieczenia społecznego, takich 
jak „Rybactwo” (dział 03 NACE rev. 2), „Górnictwo 
i wydobywanie” (sekcja B NACE rev. 2) lub „Opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna” (sekcja Q NACE rev. 2). 

(3) Nowy moduł ad hoc dotyczący wypadków przy pracy 
oraz problemów zdrowotnych związanych z pracą przy
niesie znaczącą wartość dodaną w stosunku do danych 
oferowanych przez europejskie statystyki w zakresie 
wypadków przy pracy (ESAW) oraz europejskie statystyki 
chorób zawodowych (EODS), pozwalając tym samym 
przede wszystkim na bezpośrednie powiązanie danych 
dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodo
wych z sytuacją osób na rynku pracy oraz na otrzymy
wanie danych dotyczących nowo pojawiających się 
zagrożeń (np. problemów zdrowotnych związanych 
z pracą nieuznawanych za choroby zawodowe 
w przepisach krajowych). 

(4) Europejska strategia zatrudnienia w pełni odzwierciedla 
potrzebę uwzględnienia aspektów imigracji związanych 

z rynkiem pracy, zwłaszcza potrzebę poprawy sytuacji 
migrantów na rynku pracy. W wytycznych w sprawie 
polityki zatrudnienia przyjętych w decyzji Rady 
2008/618/WE ( 3 ), które są istotną częścią zintegrowa
nego zestawu wytycznych mających za cel przyspieszenie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie jako 
części odnowionej strategii lizbońskiej, wezwano do 
zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę znaczącego 
ograniczenia różnic w poziomie zatrudnienia 
w przypadku osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym różnic między obywatelami państw trze
cich i obywatelami UE. W wytycznych tych wyraźnie 
podkreślono znaczenie przeciwdziałania dyskryminacji 
oraz włączenia imigrantów, a także wezwano do odpo
wiedniego zarządzania migracją zarobkową, aby lepiej 
odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy. Odpowiednie 
dane w celu monitorowania tych kwestii mają zasadnicze 
znaczenie, zwłaszcza że w sytuacji starzenia się siły robo
czej w UE oraz przewidywanych niedoborów wykwalifi
kowanych pracowników zapotrzebowanie na pracow
ników migrujących będzie nadal rosło w kolejnych 
latach. 

(5) W kontekście toczącej się debaty na temat modelu 
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego 
(flexicurity) oraz wyrażanej potrzeby większej elastycz
ności zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników 
w Europie, co stanowi kluczową kwestię podkreśloną 
w europejskiej strategii zatrudnienia oraz w wytycznych 
w sprawie polityki zatrudnienia, konieczne jest dyspono
wanie danymi pochodzącymi z szeroko zakrojonego 
badania na skalę europejską dotyczącego zakresu stoso
wania różnych form nowej organizacji pracy oraz 
rozwiązań w zakresie czasu pracy i opinii pracowników 
w tym zakresie. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego,
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( 1 ) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3. 
( 2 ) Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej

skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
„Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia 
na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012”, przy
jęty w dniu 21.2.2007 r. – COM(2007) 62. ( 3 ) Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 47.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym przyjmuje się program modułów ad hoc dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły 
roboczej, obejmujący lata 2013–2015, określony w załączniku. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

BADANIE SIŁY ROBOCZEJ 

Wieloletni program modułów ad hoc 

1. WYPADKI PRZY PRACY ORAZ INNE PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ 

Lista zmiennych: będzie określona do grudnia 2011 r. 

Okres referencyjny: 2013. Państwa członkowskie mogą dostarczyć dane dla wszystkich 52 tygodni lub dla drugiego 
kwartału danego roku. 

Państwa członkowskie i regiony objęte badaniem: będą określone do grudnia 2011 r. 

Reprezentatywność wyników: będzie określona do grudnia 2011 r. 

Kompletność próby modułu ad hoc: Próba w module ad hoc powinna spełniać wymagania określone w pkt 4 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 377/2008 ( 1 ), tj. próby wykorzystane do gromadzenia informacji w modułach ad hoc 
powinny dostarczać także informacji na temat zmiennych strukturalnych. 

Przekazywanie wyników: do dnia 31 marca 2014 r. 

2. SYTUACJA MIGRANTÓW I ICH BEZPOŚREDNICH POTOMKÓW NA RYNKU PRACY 

Lista zmiennych: będzie określona do grudnia 2012 r. 

Okres referencyjny: 2014. Państwa członkowskie mogą dostarczyć dane dla wszystkich 52 tygodni lub dla drugiego 
kwartału danego roku. 

Państwa członkowskie i regiony objęte badaniem: będą określone do grudnia 2012 r. 

Reprezentatywność wyników: będzie określona do grudnia 2012 r. 

Kompletność próby w module ad hoc: Próba w module ad hoc powinna spełniać wymagania określone w pkt 4 załącznika 
I do rozporządzenia (WE) nr 377/2008, tj. próby wykorzystane do gromadzenia informacji w modułach ad hoc powinny 
dostarczać także informacji na temat zmiennych strukturalnych. 

Przekazywanie wyników: do dnia 31 marca 2015 r. 

3. ORGANIZACJA PRACY ORAZ ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CZASU PRACY 

Lista zmiennych: będzie określona do grudnia 2013 r. 

Okres referencyjny: 2015. Państwa członkowskie mogą dostarczyć dane dla wszystkich 52 tygodni lub dla drugiego 
kwartału danego roku. 

Państwa członkowskie i regiony objęte badaniem: będą określone do grudnia 2013 r. 

Reprezentatywność wyników: będzie określona do grudnia 2013 r. 

Kompletność próby modułu ad hoc: Próba w module ad hoc powinna spełniać wymagania określone w pkt 4 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 377/2008, tj. próby wykorzystane do gromadzenia informacji w modułach ad hoc powinny 
dostarczać także informacji na temat zmiennych strukturalnych. 

Przekazywanie wyników: do dnia 31 marca 2016 r.
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