
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1709 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2020 r. dotyczącego wypadków przy pracy 
i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą w odniesieniu do badania 

reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej zgodnie z rozporządzeniem 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 reprezenta
cyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 7a ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Jak podkreślono w komunikacie Komisji w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy na lata 2014–2020 (2), konieczna jest poprawa jakości gromadzenia danych statystycznych dotyczących 
wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą, narażenia zawodowego, a także złego stanu zdrowia 
spowodowanego pracą. Powtórzenie modułu ad hoc dotyczącego wypadków przy pracy i problemów 
zdrowotnych związanych z pracą, przeprowadzonego w latach 1999, 2007 i 2013, powinno umożliwić 
uzupełnienie danych przekazywanych przez państwa członkowskie na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 349/2011 (3). Ponadto powtórzenie tego modułu powinno dostarczyć informacji na temat narażenia 
zawodowego na czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. 

(2)  W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1851 (4) określono i opisano obszary szczegółowych 
informacji („moduły cząstkowe”), które należy włączyć do modułu ad hoc na 2020 r. dotyczącego wypadków 
przy pracy i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą. 

(3)  Komisja powinna określić cechy techniczne, filtry, kody oraz termin przekazywania danych w ramach modułu ad 
hoc dotyczącego wypadków przy pracy i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Cechy techniczne modułu ad hoc na 2020 r. dotyczącego wypadków przy pracy i innych problemów zdrowotnych 
związanych z pracą, filtry i kody, które należy stosować, oraz termin przekazania wyników do Komisji są określone 
w załączniku. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3. 
(2) COM(2014) 332 final z 6 czerwca 2014 r. 
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących 

wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie 
zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 97 z 12.4.2011, s. 3). 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1851 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc, 
obejmującego lata 2019, 2020 i 2021 do celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 284 z 20.10.2016, s. 1). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W niniejszym załączniku określono cechy techniczne, filtry i kody do stosowania w ramach modułu ad hoc dotyczącego 
wypadków przy pracy i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą, którego przeprowadzenie zaplanowano na 
2020 r. Określono w nim również terminy przekazania danych do Komisji. 

Termin przekazania wyników Komisji: 31 marca 2021 r. 

Filtry i kody, które należy stosować w celu przesyłania danych: zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 377/2008 (1). 

Kolumny zarezerwowane dla opcjonalnych współczynników ważenia, do wykorzystania w przypadku badania podpróby lub braku 
odpowiedzi: kolumny 226–229 zawierające liczby całkowite i kolumny 230–231 zawierające miejsca po przecinku. 

1)  Moduł cząstkowy „Wypadki przy pracy” 

Filtr: 15 ≤ WIEK ≤ 74 

Nazwa/kolumna Kod Opis Filtr     

ACCIDNUM  Liczba wypadków przy pracy w ciągu ostatnich 
12 miesięcy 

(WSTATOR = 1,2) 

211  Wypadki przy pracy powodujące obrażenia, które miały miejsce 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających tydzień referencyjny 

lub (WSTATOR = 3-5 
oraz EXISTPR = 1  

0 Zero i YEARPR oraz  

1 Jeden MONTHPR nie ozna
czają daty  

2 Przynajmniej dwa wcześniejszej niż 1 
rok  

9 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze) przed  

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem tygodniem referencyj
nym)     

ACCIIDTYP  Rodzaj wypadku przy pracy ACCIDNUM = 1,2 

212  Czy ostatni wypadek przy pracy był wypadkiem w ruchu drogo
wym   

1 Wypadek w ruchu drogowym   

2 Wypadek inny niż w ruchu drogowym   

9 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem      

ACCIDJOB  Praca związana z wypadkiem ACCIDNUM = 1,2 

213  Praca wykonywana w momencie wystąpienia ostatniego wy
padku przy pracy skutkującego obrażeniami   

1 Główna obecna praca   

2 Druga obecna praca   

3 Ostatnia praca (dotyczy wyłącznie osób niezatrudnio
nych)  
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(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie 
organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować 
w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych 
strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57). 



Nazwa/kolumna Kod Opis Filtr  

4 Inna obecna lub wcześniejsza praca   

9 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem      

ACCIDBRK  Czas trwania nieobecności w pracy z powodu wy
padku przy pracy 

ACCIDNUM = 1,2 

214-215  Liczba dni kalendarzowych, poza dniem wypadku, w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających tydzień referencyjny, w których dana 
osoba była niezdolna do pracy w wyniku ostatniego wypadku 
przy pracy skutkującego obrażeniami.   

00 Dana osoba nadal nie podjęła ponownie pracy, ponieważ 
nie wróciła jeszcze do zdrowia po wypadku, ale przewi
duje podjąć pracę w przyszłości   

01 Dana osoba przewiduje, że nigdy nie podejmie już pracy 
z powodu zaistniałego wypadku   

02 Mniej niż jeden dzień lub brak okresu poza pracą   

03 Co najmniej jeden dzień, ale mniej niż cztery dni   

04 Co najmniej cztery dni, ale mniej niż dwa tygodnie   

05 Co najmniej dwa tygodnie, ale mniej niż jeden miesiąc   

06 Co najmniej jeden miesiąc, ale mniej niż trzy miesiące   

07 Co najmniej trzy miesiące, ale mniej niż sześć miesięcy   

08 Co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż dziewięć mie
sięcy   

09 Od dziewięciu do dwunastu miesięcy   

99 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem       

2)  Moduł cząstkowy „Problemy zdrowotne związane z pracą” 

Filtr: 15 ≤ WIEK ≤ 74 

Nazwa/kolumna Kod Opis Filtr     

HPROBNUM  Liczba problemów zdrowotnych związanych z pracą 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

(WSTATOR = 1,2) 

lub 

216  Problem lub problemy zdrowotne w zakresie zdrowia fizycznego 
lub psychicznego, z wyłączeniem wcześniej zgłoszonych wypad
ków przy pracy, zaistniałe u danej osoby w ciągu 12 miesięcy 
przed tygodniem referencyjnym, które zostały spowodowane lub 
pogłębione przez pracę. 

(WSTATOR = 3-5 
oraz 

EXISTPR = 1)  

0 Zero   

1 Jeden   

2 Przynajmniej dwa   

9 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem  
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Nazwa/kolumna Kod Opis Filtr     

HPROBTYP  Problemy zdrowotne związane z rodzajem pracy HPROBNUM = 1,2 

217-218  Rodzaj najbardziej poważnego problemu zdrowotnego spowodo
wanego lub pogłębionego przez pracę   

00 Problem układu kostnego, stawowego lub mięśniowego, 
który wpływa głównie na szyję, ramiona, ręce lub dłonie   

01 Problem układu kostnego, stawowego lub mięśniowego, 
który wpływa głównie na biodra, kolana, nogi lub stopy   

02 Problem układu kostnego, stawowego lub mięśniowego, 
który wpływa głównie na plecy   

03 Problem z oddychaniem lub z płucami   

04 Problem ze skórą   

05 Problem ze słuchem   

06 Stres, depresja lub stany lękowe   

07 Ból głowy lub przemęczenie wzroku   

08 Choroba serca lub zawał serca, lub inne problemu układu 
krążenia   

09 Choroba zakaźna (zakażenie wirusowe, bakteryjne lub in
nego rodzaju)   

10 Problemy z żołądkiem, wątrobą, nerkami lub trawieniem   

11 Inne rodzaje problemów zdrowotnych   

99 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem      

HPROBLIM  Problemy zdrowotne ograniczające codzienne czyn
ności 

HPROBNUM = 1,2 

219  Czy najbardziej poważny problem zdrowotny spowodowany lub 
pogłębiony przez pracę ogranicza zdolność do codziennych czyn
ności w pracy lub poza pracą   

0 Nie   

1 Tak, do pewnego stopnia   

2 Tak, znacząco   

9 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem      

HPROBJOB  Praca związana z problemem zdrowotnym HPROBNUM = 1,2 

220  Rodzaj pracy, który spowodował lub pogłębił najpoważniejszy 
problem zdrowotny.   

1 Główna obecna praca   

2 Druga obecna praca   

3 Ostatnia praca (dotyczy wyłącznie osób niezatrudnio
nych)   

4 Inna obecna lub wcześniejsza praca   

9 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem  
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Nazwa/kolumna Kod Opis Filtr     

HPROBBRK  Czas trwania nieobecności w pracy z powodu prob
lemu zdrowotnego związanego z pracą 

HPROBNUM = 1,2 

221-222  Liczba dni kalendarzowych w ciągu 12 miesięcy poprzedzają
cych tydzień referencyjny, w których dana osoba była niezdolna 
do pracy w wyniku najpoważniejszego problemu zdrowotnego 
spowodowanego lub pogłębionego pracą.   

00 Dana osoba nadal nie podjęła ponownie pracy, ponieważ 
nie wróciła jeszcze do zdrowia, ale przewiduje podjąć 
pracę w przyszłości   

01 Dana osoba przewiduje, że nigdy nie podejmie już pracy 
z powodu danego problemu zdrowotnego   

02 Mniej niż jeden dzień lub brak okresu poza pracą   

03 Co najmniej jeden dzień, ale mniej niż cztery dni   

04 Co najmniej cztery dni, ale mniej niż dwa tygodnie   

05 Co najmniej dwa tygodnie, ale mniej niż jeden miesiąc   

06 Co najmniej jeden miesiąc, ale mniej niż trzy miesiące   

07 Co najmniej trzy miesiące, ale mniej niż sześć miesięcy   

08 Co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż dziewięć mie
sięcy   

09 Od dziewięciu do dwunastu miesięcy   

99 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem       

3)  Moduł cząstkowy „Czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu fizycznemu lub dobrostanowi psychicznemu” 

Nazwa/kolumna Kod Opis Filtr     

PHYSRISK  Narażenie na czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu fi
zycznemu 

WSTATOR = 1,2 

223-224  Narażenie w pracy na jeden z poniższych czynników ryzyka za
grażających zdrowiu fizycznemu. Proszę zaznaczyć czynnik, 
który Pan/i uważa za największe zagrożenie dla zdrowia fizycz
nego.   

01 Tak, głównie męczące lub bolesne pozycje   

02 Tak, głównie powtarzalne ruchy dłoni lub ramion   

03 Tak, głównie przemieszczanie ciężkich ładunków   

04 Tak, głównie hałas   

05 Tak, głównie silne drgania   

06 Tak, głównie chemikalia, kurz, opary, dym lub gaz   

07 Tak, głównie czynności wymagające silnej koncentracji 
wzroku   

08 Tak, głównie poślizgnięcia, potknięcia lub upadki   

09 Tak, głównie użytkowanie maszyn lub narzędzi ręcznych 
(z wyłączeniem pojazdów)  
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Nazwa/kolumna Kod Opis Filtr  

10 Tak, głównie użytkowanie pojazdów (w trakcie pracy, 
z wyłączeniem drogi do pracy lub z pracy)   

11 Tak, głównie inny istotny czynnik ryzyka zagrażający 
zdrowiu fizycznemu   

00 Brak istotnego czynnika ryzyka zagrażającego zdrowiu fi
zycznemu   

99 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem      

MENTRISK  Narażenie na czynniki o negatywnym wpływie na 
dobrostan psychiczny 

WSTATOR = 1,2 

225  Narażenie w pracy na jeden z poniższych czynników ryzyka 
o możliwym negatywnym wpływie na dobrostan psychiczny. 
Proszę zaznaczyć czynnik, który według Pana/i ma najbardziej 
negatywny wpływ na dobrostan psychiczny.   

1 Tak, głównie duża presja czasu lub nadmierne obciążenie 
pracą   

2 Tak, głównie przemoc lub zagrożenie przemocą   

3 Tak, głównie nękanie lub zastraszanie   

4 Tak, głównie niedostateczna komunikacja lub współpraca 
w ramach organizacji   

5 Tak, dotyczy to przede wszystkim trudnych klientów, pa
cjentów, uczniów itp.   

6 Tak, głównie niepewność zatrudnienia   

7 Tak, głównie brak autonomii lub brak wpływu na tempo 
pracy lub procesy w pracy   

8 Tak, głównie inny istotny czynnik ryzyka zagrażający do
brostanowi psychicznemu   

0 Brak istotnego czynnika ryzyka zagrażającego dobrosta
nowi psychicznemu   

9 Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)   

Pozostawić 
puste 

Brak odpowiedzi/nie wiem        
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