
Dane o aktywności ekonomicznej ludności opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym, metodą obserwacji ciągłej (ruchomy tydzień 
badania). Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych z wyjątkiem 
osób przebywających poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego 
zakwaterowania, 12 miesięcy i więcej. Dane BAEL liczone są w oparciu o dokładną datę urodzenia. 

Wyniki badania uogólniono w oparciu o bilanse ludności, opracowane na podstawie NSP 2011. 

Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne. 

Od I kwartału 2021 r. w BAEL wprowadzono zmiany metodologiczne wynikające z wdrożenia rozporządzenia 
ramowego dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 
10 października 2019 r. oraz jego aktów implementacyjnych. Zmiany dotyczą przede wszystkim: 

• zakresu podmiotowego – zasadniczą częścią badania są objęte osoby w wieku 15-89 lat  
(do IV kw. 2020 r. były to osoby w wieku 15 lat i więcej), dla pozostałych członków gospodarstwa 
domowego, tj. osób w wieku poniżej 15 lat i powyżej 89 lat, zbierane są wyłącznie informacje dot. 
ogólnej charakterystyki gospodarstwa domowego, 

• definicji pracujących, 

• sposobu wyodrębniania poszczególnych populacji osób na rynku pracy - pracujących, bezrobotnych  
i biernych zawodowo (m.in. w zakresie brzmienia i kolejności zadawania pytań), 

• zakresu przedmiotowego badania (częściowa wymiana zmiennych). 

W związku z powyższym dane BAEL od I kw. 2021 r. nie mogą być porównywane z poprzednimi okresami. Prace 
związane z pełną oceną skutków wprowadzonych zmian dla uzyskiwanych wyników zostaną zakończone  
w IV kw. br., a w przypadku stwierdzenia przerwania porównywalności szeregów czasowych, podstawowe 
wskaźniki opracowywane na podstawie BAEL zostaną przeliczone, począwszy od I kw. 2009 r. 

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15-89 lat, które w okresie badanego tygodnia: 

a) wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrudnione 
w firmie/instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy, pracowały we własnym (lub 
dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza 
rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub 
rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem; 

b) miały pracę, ale jej nie wykonywały: 

• z powodu choroby lub urlopu wypoczynkowego, urlopu związanego z rodzicielstwem 
(macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego), organizacji czasu pracy 
(systemu pracy lub odbioru nadgodzin), szkolenia związanego z wykonywaną pracą,  

• z powodu sezonowego charakteru pracy, jeśli w okresie poza sezonem nadal regularnie wypełniały 
zadania i obowiązki związane z pracą lub prowadzeniem działalności (z wyłączeniem obowiązków 
prawnych lub administracyjnych), 

• z innych powodów, jeśli przewidywany okres nieobecności w pracy nie przekracza 3 miesięcy. 

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z którymi zakłady 
pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli 
otrzymywali wynagrodzenie. 

Do pracujących nie są zaliczani: wolontariusze oraz stażyści nieotrzymujący wynagrodzenia, osoby pracujące  
w rolnictwie indywidualnym zajmujące się wytwarzaniem produktów rolnych wyłącznie lub głównie na własne 
potrzeby.   

Podział na pracujących w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy dokonany został na podstawie deklaracji 
osoby badanej w odniesieniu do głównego miejsca pracy. 

Klasyfikacja statusu zatrudnienia oparta została o Międzynarodową Klasyfikację Statusu Zatrudnienia – 
International Classification of Status in Employment (ICSE-93) i wyróżnia następujące kategorie pracujących: 

a) pracujący na własny rachunek – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, z tego: 

• pracodawca – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej 
jednego pracownika, 



• pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników – osoba, która prowadzi własną 
działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, 

b) zatrudniony (pracownik najemny) – osoba zatrudniona w jednostkach publicznych lub u pracodawcy 
prywatnego (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej); do tej kategorii zalicza się 
również osoby wykonujące pracę nakładczą oraz uczniów, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne 
zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie; 

c) pomagający bezpłatnie członek rodziny – osoba, która bez umownego wynagrodzenia pomaga  
w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej. 

Do pracujących na własny rachunek zaliczani są również agenci we wszystkich rodzajach agencji.  

Bezrobotni to osoby w wieku 15–74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 

a) w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (według powyższej definicji), 

b) aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni  
– tydzień badany), aby znaleźć pracę, 

c) były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. 

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły  
i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15-89 lat, które nie 
zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu: 

• nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 

• nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie w aktywny sposób lub poszukiwały pracy aktywnie, ale nie 
były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, 

• nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły i oczekiwały na jej rozpoczęcie  
w okresie: dłuższym niż trzy miesiące; do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć. 

Współczynnik aktywności zawodowej ogółem obliczono jako udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności  
w wieku 15-89 lat. Wskaźnik zatrudnienia ogółem obliczono jako udział pracujących w liczbie ludności w wieku 
15-89 lat. 

Udział bezrobotnych ogółem w liczbie ludności obliczono jako odsetek bezrobotnych w liczbie ludności  
w wieku 15-89 lat. Stopę bezrobocia ogółem obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej 
zawodowo (w wieku 15-89 lat). 

Przy wyznaczaniu wskaźników cząstkowych uwzględniono analogiczne grupowania w liczniku i mianowniku  
(np. płeć, miejsce zamieszkania, grupy wieku lub poziom wykształcenia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data on the economic activity of the population, are compiled on the basis of Labour Force Survey (LFS), which 
is conducted quarterly using continuous observation method (a sliding survey week). The survey includes the 
members of randomly selected households excluding persons staying outside the households, i.e. abroad  
or living in institutional households, for 12 months or longer. The LFS data have been calculated on the basis  
of the exact date of birth. 

The survey results have been generalized based on population balances compiled on the basis on Population 
and Housing Census 2011.  

Economically active population includes all persons who are considered as employed or unemployed.  

Since the first quarter of 2021, there have been introduced methodological changes in the LFS resulting from 
the implementation of the framework regulation for social statistics, i.e. Regulation (EU) 2019/1700 of the 
European Parliament and of the Council of 10 October 2019 and its implementing acts.  

The changes concern mainly:  

• the subjective range – the core part of the survey covers persons aged 15-89 years (until the fourth 
quarter of 2020, they were persons aged 15 years and more), for other household members,  
i.e. persons aged below 15 years and over 89 years, there is only collected information regarding  
the general characteristic of a household,  

• definition of employed persons, 

• the method of specifying particular populations of persons on the labour market – employed, 
unemployed and economically inactive persons (i.a. in the wording  and the order of asking questions), 

• the objective range of the survey (partial exchange of the variables). 

Therefore, the LFS data since the first quarter of 2021 must not be compared with previous periods. The work 
related to the complete assessment of the effect of the introduced changes on the obtained results will  
be finished in the fourth quarter of 2021; in the case of finding the breaks in time series, the main indicators 
compiled on the basis of the LFS will be recalculated, beginning from the first quarter of 2009. 

Among the employed persons are included all persons aged 15-89 years who within the surveyed week: 

a) performed for at least one hour any work generating pay or income, i.e. were employed in a public 
company/institution or by a private employer, worked on their own (or leased) agricultural farm,  
or conducted their own economic activity outside agriculture, assisted (without pay) in work on family 
agricultural farm or in conducting family economic activity outside agriculture; 

b) had work but did not perform it: 

• due to sickness, vacation, parenthood related leave (maternity leave, childcare leave, paternity 
leave or parental leave), working time arrangement (work system or compensation for overtime 
hours), training related to the performed work, 

• due to a seasonal character of work if they still regularly performed off-season their work  
or business conducting related tasks and responsibilities (with the exception of legal  
or administrative obligations), 

• for other reasons if the break in employment does not exceed 3 months. 

In accordance with the international standards, among employed persons are also included apprentices who 
entered into occupational training or occupational preparation contract with a private or public employer  
if they received remuneration. 

The following persons are not included among the employed: voluntary workers or trainees not receiving any 
pay, persons employed in private agriculture (on farms owned by natural persons) who produce agricultural 
products exclusively or mainly for their own use. 

Breakdown into full-time and part-time employed persons was made on the basis of a declaration of the 
surveyed person in reference to the main job.  

The classification of the status in employment has been based on the International Classification of Status  
in Employment (ICSE-93). It specifies the following categories of the employed: 

a) a self-employed person – a person who conducts his/her own economic activity, of which: 



• employer – a person who conducts his/her own economic activity and employs at least one 
employee, 

• self-employed person without employees – a person who conducts his/her own economic activity 
and does not employ any employees; 

b) an employee – a person employed in a public entity or by a private employer (on the base  
of employment contract or civil law contract); among this category there are also included persons 
performing outwork or apprentices with whom employers or natural persons signed a contract for 
occupational training or training for a particular job if they receive any pay; 

c) a contributing family member – a person who without agreed upon remuneration assists in conducting 
family economic activity. 

Among self-employed persons are also included agents in all agency systems. 

The unemployed are persons aged 15–74, who simultaneously meet the three conditions:  

a) in the reference week were not employed (as defined above); 

b) were actively seeking a job, i.e. undertook particular actions targeted at finding work during the  
4 weeks (including the reference week as the last one); 

c) were ready (available) to start work during the two weeks following the reference week. 

Among unemployed persons were also included persons who did not seek work because they had already 
found a job and were waiting to start work during the period no longer than 3 months and they were available 
to take up this work.  

Economically inactive population, i.e. the population staying outside the labour force, are all persons aged  
15-89 years who were not classified as employed or unemployed persons, i.e. persons who in the reference 
week: 

a) did not work, neither had a job nor were seeking work; 

b) did not work, were seeking a job, albeit not in an active way or were actively seeking work but were not 
ready (available) to start work within the two weeks following the reference week; 

c) neither worked nor were seeking work, as they had already found a job and were waiting to start work 
during the period: 

• longer than 3 months,  

• up to 3 months, albeit they were not available for this work. 

The total activity rate is calculated as the share of the economically active persons in population aged 15-89 
years. 

The total employment rate is calculated as the share of the employed persons  in population aged 15-89 years. 

The share of the total unemployed persons in the number of population is calculated as the percentage  
of unemployed persons in the number of population aged 15-89 years.  

The total unemployment rate is calculated as the share of the unemployed persons in the number of the 
economically active persons (aged 15-89 years). 

When determining the partial indicators, analogous groupings in the numerator and denominator were taken 
into account (e.g. sex, place of residence, age groups or level of education). 


