
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2256 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1983/2003 wykonującego rozporządzenie (WE) 
nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie 

dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. 
dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 
lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem (WE) nr 1177/2003 ustanowiono wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk 
europejskich dotyczących dochodów i warunków życia. 

(2)  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1983/2003 (2) przyjęto wykaz pierwotnych zmiennych docelowych, kody 
tych zmiennych i techniczny format przesyłania danych na potrzeby EU-SILC. 

(3)  Na posiedzeniach w dniu 7 i 8 czerwca 2010 r. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów zdecydowała, że śródokresowy przegląd głównego celu Unii, zaplanowany na 2015 r., powinien 
również zawierać przegląd wskaźników z uwzględnieniem zmian w gospodarce i ulepszonych instrumentów 
pomiaru. 

(4)  W związku z tym w rozporządzeniach Komisji (UE) nr 112/2013 (3) i (UE) nr 67/2014 (4) w wykazie 
docelowych zmiennych wtórnych, w odniesieniu do których dane mają być gromadzone w 2014 i 2015 r., 
zawarto nowe zmienne do pomiaru deprywacji materialnej na poziomie gospodarstw domowych i osób indywi
dualnych (dorosłych). 

(5)  Konieczne jest również dostosowanie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych do celów przyszłego 
gromadzenia danych. Oznacza to usunięcie przestarzałych zmiennych z załącznika do rozporządzenia (WE) 
nr 1983/2003 i dodanie do niego nowych zmiennych. Elementy te zostały wybrane w wyniku dwóch 
pogłębionych analiz statystycznych, na podstawie danych zebranych w ramach statystyk EU-SILC na lata 2009 i 
2013, aby dokonać skutecznego pomiaru deprywacji materialnej. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1983/2003. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1983/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych 
zmiennych docelowych (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 34). 

(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do 
wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2014 r. dotyczących deprywacji materialnej (Dz.U. L 37 z 8.2.2013, s. 2). 

(4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 67/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do 
wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2015 r. dotyczących uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz deprywacji 
materialnej (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 1). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 4 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1983/2003 wprowadza się następujące zmiany:  

1. W sekcji „Dane dotyczące gospodarstw domowych – Wykluczenie społeczne – NIEPIENIĘŻNE WSKAŹNIKI UBÓSTWA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO, W TYM PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZETRWANIEM DO KOŃCA MIESIĄCA, Z WIELKOŚCIĄ 
DŁUGU I SPOWODOWANYM PRZEZ TO BRAKIEM ARTYKUŁÓW PIERWSZEJ POMOCY” wprowadza się następujące zmiany: 

a)  skreśla się zmienne w brzmieniu: 

Składnik Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

„X,L HS070  Czy ma Pan/Pani telefon (włączając telefon komórkowy)? 

1 Tak 

2 Nie – nie mam środków 

3 Nie – z innych przyczyn  

HS070_F – 1 Wartość brakująca 

1 Pole zmiennej jest wypełnione 

X,L HS080  Czy ma Pan/Pani telewizor kolorowy? 

1 Tak 

2 Nie – nie mam środków 

3 Nie – z innych przyczyn  

HS080_F – 1 Wartość brakująca 

1 Pole zmiennej jest wypełnione”  

oraz 

„X,L HS100  Czy ma Pan/Pani pralkę? 

1 Tak 

2 Nie – nie mam środków 

3 Nie – z innych przyczyn  

HS100_F – 1 Wartość brakująca 

1 Pole zmiennej jest wypełnione”  

b)  po zmiennych HS150 i HS150_F dodaje się zmienne w brzmieniu: 

Składnik Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

„X,L HD080  Zastępowanie zużytych mebli 

1 Tak 

2 Nie, z braku pieniędzy 

3 Nie, z innego powodu  

HD080_F 1 Podano dane 

– 1 Brak danych”  
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2. Między sekcją „Dane osobowe – Podstawowe dane – DANE DEMOGRAFICZNE (16+)” a sekcją „Dane osobowe – 
Edukacja – EDUKACJA, W TYM NAJWYŻSZY OSIĄGNIĘTY POZIOM MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI STANDARDÓW 
EDUKACYJNYCH” dodaje się nową sekcję: „Dane osobowe – Wykluczenie społeczne – NIEPIENIĘŻNE WSKAŹNIKI 
UBÓSTWA OSÓB” w brzmieniu: 

Składnik Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

Dane osobowe Wykluczenie społeczne 

„NIEPIENIĘŻNE WSKAŹNIKI UBÓSTWA OSÓB 

X,L PD020  Zastępowanie zużytych ubrań nowymi (nieużywanymi) 

1 Tak 

2 Nie, z braku pieniędzy 

3 Nie, z innego powodu  

PD020_F 1 Podano dane 

– 1 Brak danych 

– 3 Respondent niewybrany 

X,L PD030  Dwie pary butów w odpowiednim rozmiarze (w tym jedna para 
butów całorocznych) 

1 Tak 

2 Nie, z braku pieniędzy 

3 Nie, z innego powodu  

PD030_F 1 Podano dane 

– 1 Brak danych 

– 3 Respondent niewybrany 

X,L PD050  Co najmniej raz w miesiącu spotkanie z przyjaciółmi lub rodziną 
(krewnymi) na posiłek itp. 

1 Tak 

2 Nie, z braku pieniędzy 

3 Nie, z innego powodu  

PD050_F 1 Podano dane 

– 1 Brak danych 

– 3 Respondent niewybrany 

X,L PD060  Regularne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych 

1 Tak 

2 Nie, z braku pieniędzy 

3 Nie, z innego powodu 
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Składnik Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa  

PD060_F 1 Podano dane 
– 1 Brak danych 
– 3 Respondent niewybrany 

X,L PD070  Wydawanie w każdym tygodniu niewielkiej sumy pieniędzy na 
własne potrzeby 

1 Tak 
2 Nie, z braku pieniędzy 
3 Nie, z innego powodu  

PD070_F 1 Podano dane 
– 1 Brak danych 
– 3 Respondent niewybrany 

X,L PD080  Dostęp do internetu w domu, do osobistego użytku 
1 Tak 
2 Nie, z braku pieniędzy 
3 Nie, z innego powodu  

PD080_F 1 Podano dane 
– 1 Brak danych 
– 3 Respondent niewybrany”   
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