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WSTĘP 
 Badania statystyczne prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29. czerwca 1995 

roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). Ustawa ta określa 

zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego 

prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych 

statystycznych, a także ustala organizację i tryb prowadzenia tych badań i zakres związanych 

z nimi obowiązków. 

 Zakres tematyczny, źródła danych, terminy realizacji badań, rodzaje informacji 

wynikowych i terminy upowszechniania danych określane są w Programie Badań 

Statystycznych Statystyki Publicznej, co roku wprowadzanym rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów. Załącznikiem do rozporządzenia są formularze statystyczne prowadzonych 

w danym roku badań. Wymienione poniżej programy badań statystycznych i odpowiednie 

formularze były podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym przy 

przygotowywaniu opracowania: 

(1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22. lipca 2003 roku w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. 2003, nr 159, poz. 

1538); 

(2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13. lipca 2004 roku w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. 2004, nr 195, poz. 

2004); 

(3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19. lipca 2005 roku w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. 2005, nr 178, poz. 

1482); 

(4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5. września 2006 roku w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. 2006, nr 170, poz. 

1219); 

(5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9. października 2007 roku w sprawie 

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. 2007, nr 

210, poz. 1521); 

(6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27. listopada 2008 roku w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. 2008, nr 221, poz. 

1436). 
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 Głównym celem raportu jest scharakteryzowanie najważniejszych badań z zakresu 

szeroko rozumianego rynku pracy prowadzonych przez GUS. Raport omawia badania, które 

mogą być przydatne w prowadzeniu własnych analiz regionalnego rynku pracy, zwłaszcza 

pod kątem dostępnych danych statystycznych, ale też z uwagi na interesującą metodologię 

tych badań. Pierwsza część raportu dotyczy badań z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, zaś 

kolejna omawia badania z obszarów pobocznych, mających pośredni wpływ na sytuację 

na rynku pracy. W każdej części opracowania przedstawiono syntetyczne zestawienie 

najważniejszych informacji o prowadzonych przez GUS badaniach, a także dokonano 

szczegółowego przeglądu najwartościowszych z nich. 

 



 

CZĘŚĆ I. BADANIA Z ZAKRESU RYNKU PRACY 

A. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZY 

 System gromadzenia danych o rynku pracy – z uwzględnieniem poziomu i struktury 

wynagrodzeń oraz warunków pracy, czasu pracy i kosztów pracy – obejmuje z jednej strony 

badania prowadzone poprzez przedsiębiorstwa i jednostki sfery budżetowej, a z drugiej strony 

badania realizowane poprzez gospodarstwa domowe (na przykład badanie aktywności 

ekonomicznej ludności). Dodatkowo, analizowane są dane o bezrobociu rejestrowanym, 

obejmujące sprawozdawczość Powiatowych Urzędów Pracy. 

 Poniżej zamieszczono syntetyczną informację o badaniach GUS z zakresu rynku 

pracy i wynagrodzeń prowadzonych w latach 2004-2009. 

 

Tabela 1. 

Badania GUS z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń prowadzone w latach 2004-2009 
Nazwa badania 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Badanie aktywności ekonomicznej 

ludności 
+ + + + + + 

Pracujący w gospodarce narodowej + + + + + + 

Zatrudnienie, wydatki na 

wynagrodzenia w państwowej sferze 

budżetowej 

+ + + + + + 

Bezrobocie rejestrowane + + + + + + 

Wolne miejsca pracy  + + + + + 

Warunki pracy + + + + + + 

Wypadki przy pracy + + + + + + 

Strajki + +     

Strajki. Spory zbiorowe   + + + + 

Czas pracy + + + + + + 

Przyrzeczenia i zezwolenia na pracę 

wydawane cudzoziemcom w Polsce 
+ + + + + + 

Instytucjonalna obsługa rynku pracy + + + + + + 

Kontrola legalności zatrudnienia + + + +   

Badanie organizacji i rozkładu czasu 

pracy 
+      

Praca a obowiązki rodzinne  +     

Przejście z pracy na emeryturę   +    

Wypadki przy pracy i problemy 

zdrowotne związane z pracą 
   +   

Przepływy ludności związane z 

zatrudnieniem 
    +  

Wejście ludzi młodych na rynek 

pracy 
     + 

Praca nierejestrowana +     + 

Osoby powyżej 50. roku życia na 

rynku pracy 
     + 

Wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej 
+ + + + + + 

Struktura wynagrodzeń +  +  +  

Indeks kosztów zatrudnienia +    +  

Badanie kosztów pracy +    +  

Stan wypłat wynagrodzeń + +     

Koszty pracy i indeks kosztów 

zatrudnienia 
 + + +  + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 2. 

Formularze i sprawozdania GUS z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń stosowane 

w latach 2004-2009 
Lp. Nazwa formularza Badanie 

1. Z-02 Badanie kosztów pracy 

2. Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 

3. Z-05 Badanie popytu na pracę 

4. Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 

5. załącznik do Z-06 Sprawozdanie o pracujących i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich 

6. Z-10 Warunki pracy 

7. Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów 

8. Z-KS Karta Statystyczna Strajku 

9. Z-KW Statystyczna karta wypadku przy pracy 

10. ZG Kartoteka gospodarstwa domowego BAEL 

11. ZD Ankieta indywidualna BAEL 

12. ZD-A Ankieta praca nierejestrowana 

13. 
ZD-E, ZD-F, ZD-G, 

ZD-H, ZD-I 
Ankiety modułowe BAEL 

14. SP-03 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

15. DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 

16. załącznik do DG-1 Załącznik do meldunku o działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw budowlanych 

17. DG-1t Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności 

18. MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy 

19. 
załącznik 1 MPiPS-

01 
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, wykształcenia, stażu pracy 

20. 
załącznik 2 MPiPS-

01 
Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy 

21. 
załącznik 3 MPiPS-

01 
Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności 

22. 
załącznik 4 MPiPS-

01 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu 

pracy 

23. 
załącznik 5 MPiPS-

01 

Bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, wykształcenia i 

stażu pracy 

24. 
załącznik 6 MPiPS-

01 
Aktywne programy rynku pracy 

25. 
załącznik 7 MPiPS-

01 
Bezrobotni według gmin 

26. MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 

27. MPiPS-04 Sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w RP 

28. MPiPS-05 Sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia 

29. MPiPS-06 Sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy 

30. MPiPS-07 
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Powyższa tabela przedstawia natomiast najważniejsze formularze, którą służą 

do zbierania danych o rynku pracy i wynagrodzeniach. 

 Przedstawione powyżej formularze GUS stanowią cenne źródło danych dotyczących 

rynku pracy, a w szczególności w zakresie wielkości zatrudnienia, wysokości płac oraz czasu 

pracy. Pomiędzy danymi uzyskiwanymi na podstawie każdego z tych formularzy występują 

jednak pewne różnice, które wynikają z następujących faktów: 

 w poszczególnych formularzach stosowana jest różna definicja zatrudnienia 

(pojawiają się m.in. pojęcia pracujących wg BAEL, pracujących w gospodarce 
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narodowej, pracujących w sektorze przedsiębiorstw, pracujących w głównym miejscy 

pracy, przeciętnego zatrudnienia itp.), 

 badania oparte na tych formularzach różnią się pod względem zakresu podmiotowego 

(na przykład nie wszystkie badania uwzględniają małe jednostki zatrudniające poniżej 

10 pracowników), 

 niektóre badania przeprowadzane są metodą reprezentacyjną, w związku z czym dane 

nie są w pełni reprezentatywne w przypadku ich dezagregacji terytorialnej, 

 formularze różnią się pod względem możliwej do uzyskania struktury danych, 

 badania różnią się częstotliwością gromadzenia danych. 

 W dalszej części opracowania przedstawiono bardziej szczegółowe informacje 

o badaniach istotnych z punktu widzenia analiz regionalnego rynku pracy. Zdecydowanie 

najobszerniejsza analiza dotyczy badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), które 

jest najbogatszym źródłem danych o rynku pracy, zwłaszcza o jego stronie podażowej. 

W dalszej części analizowane są również badania pracujących, czasu pracy i wynagrodzeń 

w gospodarce narodowej, badanie popytu na pracę oraz badanie kosztów pracy, które przede 

wszystkim charakteryzują stronę popytową gospodarki. Omówiono także badanie bezrobocia 

rejestrowanego, badanie modułowe BAEL dotyczące pracy nierejestrowanej oraz badanie 

struktury wynagrodzeń według zawodów. 
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B. ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Tabela 3. 

Charakterystyka badań GUS z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń prowadzonych w latach 2004-2009 

L.p. 
Nazwa 

badania 

Okres 

badania, 

częstotliwość 

zbierania 

danych 

Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy 

Rodzaj badania (dane 

zastane, badania 

empiryczne: ilościowe, 

jakościowe) 

Poziom 

agregacji 

Dostępność (adresy stron internetowych, publikacje 

zwarte) 

1. 

Badanie 

aktywności 

ekonomicznej 

ludności 

(BAEL) 

* badanie 

prowadzone jest 

w Polsce od 

maja 1992 

roku; 

 

* częstotliwość 

– badanie 

kwartalne; 

 

* do I kwartału 

1999 roku 

badanie było 

przeprowadzane 

tylko w 

środkowym 

tygodniu 

kwartału, od IV 

kwartału 1999 

r. BAEL 

prowadzony jest 

w sposób ciągły 

* badaniem objęte są wszystkie osoby 

w wieku 15 lat i więcej, zamieszkałe 

w wylosowanych mieszkaniach (próbka 

kwartalna liczy około 24700 mieszkań); 

 

* w badaniu obserwowane są 

gospodarstwa domowe – zespoły osób 

spokrewnionych lub spowinowaconych, 

a także niespokrewnionych mieszkających 

razem i utrzymujących się wspólnie; 

 

* od I kwartału 2004 r. badaniem objęci są 

również cudzoziemcy będący członkami 

gospodarstw domowych w wylosowanych 

mieszkaniach, jeżeli spełniają 

odpowiednie kryteria; 

 

* poza zakresem badania pozostają 

członkowie gospodarstw domowych 

przebywający za granicą powyżej 

3 miesięcy; 

 

* badanie nie obejmuje również ludności 

zamieszkałej w gospodarstwach 

zbiorowych takich, jak hotele 

pracownicze, domy studenckie, internaty, 

koszary wojskowe, domy opieki 

społecznej itp. 

 

* BAEL stanowi podstawowe źródło informacji o 

rynku pracy w Polsce, dostarcza danych na temat 

wielkości zasobów siły roboczej, ich struktury 

według podstawowych cech demograficznych i 

społecznych, przestrzennego rozmieszczenia 

zasobów siły roboczej i statusu na rynku pracy; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (0,2% ogólnej 

liczby mieszkań, w 2006 roku 

0,14% ogólnej liczby 

mieszkań); 

 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* schemat losowania 

dwustopniowego, 

warstwowego z różnymi 

prawdopodobieństwami 

wyboru jednostek I-szego 

stopnia; 

 

* dobór prób kwartalnych wg 

zasad tzw. schematu 

rotacyjnego (2-(2)-2: dwa 

kwartały w badaniu, dwa 

kwartały przerwy, znów dwa 

kwartały w badaniu); 

 

* ankieta ZD (ankieta 

aktywności ekonomicznej 

ludności) i ZG (kwestionariusz 

gospodarstwa domowego) 

kraj, 

województwa 

Najważniejsze publikacje: 

* „Kwartalna informacja o rynku pracy” – tabelaryczne 

opracowanie sygnalne w ramach monitoringu rynku pracy (maj, 

sierpień, listopad i luty); 

 

* „Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej 

ludności” – opisowe opracowanie sygnalne w ramach 

monitoringu rynku pracy (czerwiec, wrzesień, grudzień, 

marzec); 

 

* „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” – publikacja z 

tablicami wynikowymi (lipiec, październik, styczeń, kwiecień); 

 

Wszystkie opracowania dostępne są pod odpowiednimi 

odnośnikami na stronie GUS. Archiwum obejmuje publikacje 

BAEL od III kwartału 2006 roku. Na stronie zamieszczone są 

także wszystkie notatki z monitoringu rynku pracy od 2002 

roku do chwili obecnej. 

 

W 2007 roku i w latach wcześniejszych udostępniano także 

kwartalne tablice wynikowe (czerwiec, wrzesień, grudzień, 

marzec) oraz tablice z wynikami przeciętnymi w roku, 

publikowane w kwietniu w latach 2005-2007. 

 

Na poziomie województwa pojawia się natomiast opisowe 

opracowanie sygnalne „Aktywność ekonomiczna ludności w 

województwie mazowieckim” (czerwiec, wrzesień, grudzień, 

marzec). Udostępnione jest na stronie US w Warszawie. 

 

2. 

Badanie 

organizacji i 

rozkładu czasu 

pracy 

* badanie 

modułowe 

BAEL 

przeprowadzone 

jednorazowo w 

II kwartale 2004 

roku 

* gospodarstwa domowe oraz osoby w 

wieku 15 lat i więcej, będące członkami 

tych gospodarstw 

* pracujący według różnych systemów czasu pracy 

w powiązaniu z cechami demograficzno-

społecznymi oraz kwalifikacyjno-zawodowymi; 

 

* organizacja czasu pracy oraz rozkład czasu pracy 

pracujących w niepełnym wymiarze, godziny 

nadliczbowe (opłacone i nieopłacone); 

 

* udogodnienia w organizacji czasu pracy ze 

względu na sytuację rodzinną, możliwość kontroli i 

organizacji własnej pracy; 

 

* zmianowy system pracy; 

 

* wykonywanie pracy dla jednego lub większej 

liczby odbiorców; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.8 i 2.4.13 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (0,2% ogólnej 

liczby mieszkań); 

 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* ankieta modułowa ZD-C 

kraj 

* tablice wynikowe na nośniku magnetycznym (październik 

2004); 

 

* ”Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w 2004 

roku” – marzec 2005roku 



 

 

 
12 

3. 

Praca a 

obowiązki 

rodzinne 

* badanie 

modułowe 

BAEL 

przeprowadzone 

jednorazowo w 

II kwartale 2005 

roku; 

 

* kolejna edycja 

planowana w 

2010 roku 

* gospodarstwa domowe oraz osoby w 

wieku 15 lat i więcej, będące członkami 

tych gospodarstw 

* opieka nad dziećmi do 14 lat lub osobami 

dorosłymi wymagającymi pomocy, będącymi 

członkami gospodarstwa domowego; 

 

* opinia na temat możliwości dostosowania 

organizacji życia zawodowego do sytuacji 

rodzinnej; 

 

* główne przyczyny pracy w ograniczonym 

wymiarze czasu lub niewykonywania pracy, 

wynikające z konieczności opieki nad członkami 

rodziny; 

 

* możliwość zmiany organizacji czasu pracy, aby 

wykorzystać dzień wolny z powodów rodzinnych; 

 

* korzystanie z urlopu wychowawczego w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy przed badaniem; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.8 i 2.4.13 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (0,2% ogólnej 

liczby mieszkań); 

 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* ankieta modułowa ZD-E 

kraj 

* tablice wynikowe na nośniku magnetycznym (październik 

2005); 

 

* ”Pogodzenie pracy i obowiązków rodzinnych w Polsce w 

2005 roku” – marzec 2006 roku 

4. 

Przejście z 

pracy na 

emeryturę 

* badanie 

modułowe 

BAEL 

przeprowadzone 

jednorazowo w 

II kwartale 2006 

roku 

* gospodarstwa domowe oraz osoby w 

wieku 50–69 lat, będące członkami tych 

gospodarstw 

* liczba i struktura populacji osób w wieku 50-69 

lat według cech demograficzno-społecznych (wiek, 

płeć, poziom wykształcenia) i miejsca zamieszkania; 

 

* obecny status na rynku pracy oraz status na 

rynku pracy bezpośrednio po odejściu z ostatniego 

miejsca pracy (dla osób, które pracowały po 

ukończeniu 49 roku życia); 

 

* planowany wiek przejścia na emeryturę, główne 

przyczyny przejścia na emeryturę, powody 

przedłużenia okresu pracy i faktyczny wiek 

rozpoczęcia pobierania emerytury; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.5.3 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (0,14% ogólnej 

liczby mieszkań); 

 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* ankieta modułowa ZD-F 

kraj 

* tablice wynikowe na nośniku magnetycznym (październik 

2006); 

 

* ”Przejście z pracy na emeryturę” – marzec 2007 roku, 

opracowanie dostępne w Internecie 

5. 

Wypadki przy 

pracy i 

problemy 

zdrowotne 

związane z 

pracą 

* badanie 

modułowe 

BAEL 

przeprowadzone 

jednorazowo w 

II kwartale 2007 

roku 

* gospodarstwa domowe oraz osoby w 

wieku 15 lat i więcej pracujące i 

niepracujące, które poprzednio pracowały, 

będące członkami tych gospodarstw 

* rodzaje wypadków i ich liczba oraz liczba osób 

poszkodowanych w wypadkach przy pracy 

zaistniałych w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz 

okresy niezdolności do pracy spowodowane 

wypadkami przy pracy; 

 

* problemy zdrowotne związane z pracą 

odczuwane w okresie ostatnich 12 miesięcy (według 

liczby i typu dolegliwości oraz wpływu 

na codzienną aktywność) oraz okresy niezdolności 

do pracy spowodowane problemami zdrowotnymi; 

 

* warunki pracy (czynniki szkodliwe i 

niebezpieczne dla zdrowia związane ze 

środowiskiem pracy, m.in. hałas, wibracja, czynniki 

chemiczne, obciążenie fizyczne i psychiczne); 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.13 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (0,2% ogólnej 

liczby mieszkań); 

 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* ankieta modułowa ZD-G 

kraj, regiony, 

województwa 

* tablice wynikowe na nośniku magnetycznym (październik 

2007); 

 

* ”Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z 

pracą” – marzec 2008 roku, opracowanie dostępne w Internecie 

6. 

Sytuacja na 

rynku pracy 

migrantów i ich 

potomków 

* badanie 

modułowe 

BAEL 

przeprowadzone 

jednorazowo w 

* gospodarstwa domowe oraz osoby w 

wieku 15 lat i więcej, będące członkami 

tych gospodarstw domowych, które są 

migrantami lub ich potomkami w 

pierwszej linii 

* liczba migrantów i ich potomków w pierwszej 

linii według cech demograficzno-społecznych (płeć, 

wiek, wykształcenie), statusu na rynku pracy, w 

powiązaniu z cechami takimi jak: kraj urodzenia 

rodziców, rok uzyskania obywatelstwa, liczba lat 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (0,2% ogólnej 

liczby mieszkań); 

 

kraj 

* opublikowano jedynie krótką informację, gdyż próba 

wykorzystywana w badaniu BAEL jest zbyt mała dla potrzeb 

badania migracji, które są zjawiskiem specyficznym; 

 

* „Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce 
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II kwartale 2008 

roku 

przebywania w Polsce; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.13 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* ankieta modułowa ZD-H 

w 2008 roku” – dostępna nastrojach GUS 

7. 

Wejście ludzi 

młodych na 

rynek pracy 

* badanie 

modułowe 

BAEL 

przeprowadzone 

jednorazowo w 

II kwartale 2009 

roku 

* gospodarstwa domowe oraz osoby w 

wieku 15–34 lat, będące członkami tych 

gospodarstw 

* liczba i struktura populacji ludzi młodych 

według cech demograficzno-społecznych (wiek, 

płeć, poziom wykształcenia) i miejsca zamieszkania; 

 

* wpływ czynników środowiskowych na obecną 

pozycję ludzi młodych na rynku pracy (najwyższy 

poziom wykształcenia rodziców, kraj urodzenia 

rodziców); 

 

* miesiąc i rok zakończenia formalnej edukacji, typ 

szkoły; 

 

* obecny status na rynku pracy, status na rynku 

pracy po zakończeniu formalnej edukacji oraz 

charakterystyka pierwszej pracy (miesiąc i rok 

rozpoczęcia, czas trwania, status zatrudnienia, 

zawód, rodzaj umowy o pracę, metody 

poszukiwania pracy); 

 

 

* obszary tematyczne: 2.2.2 i 2.4.13 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (0,2% ogólnej 

liczby mieszkań); 

 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* ankieta modułowa ZD-I 

kraj 
* „Wejście ludzi młodych na rynek pracy” – opracowanie 

będzie opublikowane w marcu 2010 roku 

8. 

Pracujący w 

gospodarce 

narodowej 

* częstotliwość 

– badanie 

miesięczne dla 

podmiotów z 

sektora 

przedsiębiorstw, 

badanie 

kwartalne dla 

pozostałych 

jednostek 

gospodarki 

narodowej; 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

 

* podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą zaliczone do sektora 

przedsiębiorstw: 

- o liczbie pracujących 50 osób i więcej – 

badanie pełne miesięczne i roczne, 

- o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – 

badanie reprezentacyjne miesięczne (10% 

jednostek) i roczne badanie pełne, 

* podmioty o liczbie pracujących do 9 

osób – objęte rocznym badaniem 

reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, 

próba 5%), 

* pozostałe jednostki prowadzące 

działalność gospodarczą oraz jednostki 

sfery budżetowej państwowej i 

samorządowej – kwartalne i roczne 

badanie pełne 

* liczba pracujących według rodzaju działalności 

PKD, sektorów i form własności, statusu 

zatrudnienia i płci; 

 

* przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w 

jednostkach sfery budżetowej; 

 

* zwolnienia i przyjęcia do pracy w ciągu roku w 

podziale na sekcje PKD i województwa, w tym 

przyjęcia do pracy absolwentów (bez jednostek do 9 

osób pracujących); 

* liczba osób, u których wystąpiły zaległości w 

wypłacie wynagrodzeń (bez jednostek do 9 osób 

pracujących)  od 2006 roku; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4 

* obowiązkowe badanie, w 

większości pełne; 

 

* sprawozdanie Z-03 

(sprawozdanie o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach), Z-06 

(sprawozdanie o pracujących, 

wynagrodzeniach i czasie 

pracy), załącznik do Z-06 

(sprawozdanie o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach nauczycieli 

akademickich), DG-1 

(meldunek o działalności 

gospodarczej) i DG-1t 

(meldunek o działalności 

transportu, gospodarki 

magazynowej i łączności), SP-3 

(sprawozdanie o działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw, 

metoda reprezentacyjna (4%)); 

 

* informacje o pracujących w: 

- jednostkach budżetowych 

prowadzących działalność w 

zakresie obrony narodowej i 

bezpieczeństwa publicznego 

(dane MON i MSWiA); 

- jednostkach prowadzących 

działalność gospodarczą o 

liczbie pracujących do 9 osób 

(do 2007 roku szacowane); 

 

* informacje o liczbie 

duchownych różnych wyznań; 

 

* szacunki GUS w zakresie 

kraj, regiony, 

województwa 

oraz dla części 

danych 

podregiony, 

powiaty i 

gminy 

* „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” 

– czerwiec, wrzesień, grudzień i kwiecień (na stronie GUS 

dostępne wszystkie opracowania począwszy od IV kwartału 

2004 roku); 

 

* „Pracujący w gospodarce narodowej” – 

październik/listopad kolejnego roku (na stronie GUS dostępne z 

lat 2004-2007); 

 

* informacja o liczbie pracujących publikowana w Internecie - 

kwiecień, lipiec, październik, styczeń 

 

W 2007 roku i w latach poprzednich publikowano na nośniku 

magnetycznym tablice wynikowe, osobno dla sprawozdania Z-

03 (maj, sierpień, listopad) i Z-06 (wyniki wstępne w marcu, 

ostateczne – w maju). 



 

 

 
14 

pracujących w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych, 

zatrudnionych w organizacjach 

członkowskich, fundacjach, 

stowarzyszeniach, samorządach 

gospodarczych, organizacjach 

pracodawców, partiach 

politycznych i innych 

organizacjach społecznych 

9. 

Zatrudnienie, 

wydatki na 

wynagrodzenia 

w państwowej 

sferze 

budżetowej 

* badanie 

kwartalne 

* jednostki będące dysponentami 

środków budżetu państwa oraz zakłady 

budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i 

szkoły wyższe 

* zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia 

według działów i rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4 

*administracyjny system 

informacyjny Ministerstwa 

Finansów o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach prowadzony 

w oparciu o sprawozdanie Rb-

70 

kraj i 

teoretycznie 

niższe 

poziomy 

agregacji 

* zestawienia zbiorcze 50 dni po kwartale 

10. 
Bezrobocie 

rejestrowane 

* badanie 

miesięczne 

(MPiPS-01, 

MPiPS-02); 

 

* badanie 

kwartalne 

(załącznik 1 

MPiPS-01); 

 

* badanie 

półroczne 

(załączniki 2 i 3 

MPiPS-01 oraz 

MPiPS-07); 

 

*badanie roczne 

(załączniki 4-7 

do MPiPS-01); 

 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

 

* powiatowe i wojewódzkie urzędy 

pracy w zakresie osób zarejestrowanych 

w urzędach pracy i uznanych za 

bezrobotne bądź poszukujące pracy oraz 

osób niepełnosprawnych; 

 

* PUP, WUP, Komenda Główna OHP, 

urzędy wojewódzkie oraz MPiPS w 

zakresie przychodów i wydatków 

Funduszu Pracy 

* liczba i struktura bezrobotnych wg 

podstawowych cech społeczno-demograficznych 

(wiek, płeć, poziom wykształcenia), miejsca 

zamieszkania (wieś, miasto), pozostawania w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 25. roku 

życia, długotrwale bezrobotni, bez kwalifikacji 

zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez 

wykształcenia średniego, samotnie wychowujący co 

najmniej jedno dziecko do 18. roku życia, 

bezrobotni po odbyciu kary pozbawienia wolności, 

niepełnosprawni), doświadczenia zawodowego (staż 

pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód), czasu 

pozostawania bez pracy, płynności bezrobocia 

(napływ i odpływ do i z bezrobocia według 

przyczyn); 

 

* liczba i struktura osób poszukujących pracy; 

 

* liczba i struktura osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

 

* aktywne formy promocji zatrudnienia (według 

stanu na 2009 rok: szkolenia, prace interwencyjne, 

roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe w 

miejscu pracy, prace społecznie użyteczne, usługi 

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, 

kluby pracy); 

 

* oferty pracy według sektorów własności i sekcji 

PKD oraz zawodów; 

 

* uczestnictwo w programach współfinansowanych 

z EFS (od 2009 roku); 

 

* stan środków w Funduszu Pracy, wydatki i 

przychody FP; 

 

* zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, zwolnienia monitorowane (od 2009 

roku) 

 

Uwaga! Zakres przedmiotowy badania był wyraźnie 

inny przed 2005 rokiem, z początkiem którego 

nastąpiło wejście w życie nowej ustawy! 

 

 

* badanie obowiązkowe, pełne; 

 

* sprawozdanie o rynku pracy 

MPiPS-01 

a) załącznik 1 – bezrobotni 

według czasu pozostawania bez 

pracy, wieku, wykształcenia, 

stażu pracy; 

b) załącznik 2 – bezrobotni 

według rodzaju działalności 

ostatniego miejsca pracy oraz 

oferty pracy; 

c) załącznik 3 – bezrobotni oraz 

oferty pracy według zawodów i 

specjalności; 

d) załącznik 4 – poradnictwo 

zawodowe i informacja 

zawodowa, pomoc w 

aktywnym poszukiwaniu pracy, 

szkolenie bezrobotnych i 

poszukujących pracy, staż i 

przygotowanie zawodowe w 

miejscu pracy, 

e) załącznik 5 – bezrobotni 

zamieszkali na wsi według 

czasu pozostawania bez pracy, 

wieku, wykształcenia i stażu 

pracy; 

f) załącznik 6 – aktywne 

programy rynku pracy, 

g) załącznik 7 – bezrobotni 

według gmin; 

 

* sprawozdanie MPiPS-02 (o 

przychodach i wydatkach 

Funduszu Pracy); 

 

* sprawozdanie MPiPS-07 (o 

osobach niepełnosprawnych 

bezrobotnych i poszukujących 

pracy niepozostających w 

zatrudnieniu) 

kraj, regiony i 

województwa, 

w zakresie 

stopy 

bezrobocia i 

podstawowych 

charakterystyk 

bezrobotnych 

– poziom 

podregionów i 

powiatów 

Najważniejsze publikacje: 

* „Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce” – 

opracowanie w ramach monitoringu rynku pracy publikowane 

około 21. dnia każdego miesiąca (od września 2002 roku 

udostępniane na stronie GUS); 

 

* „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, 

podregionów i powiatów” - co miesiąc około 20 dni po okresie 

sprawozdawczym (na stronie GUS dostępne opracowania z lat 

2002-2009); 

 

* „Bezrobocie rejestrowane” – publikacja kwartalna 

(czerwiec, wrzesień, grudzień i marzec) dostępna w Internecie 

od 2004 roku 
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* obszary tematyczne: 2.3, 3.3, 3.4 

11. 
Wolne miejsca 

pracy 

* częstotliwość 

– badanie 

kwartalne od 

2006 roku; 

 

* w 2005 roku 

dane były 

zebrane raz w 

roku według 

stanu na 31. 

grudnia roku 

poprzedniego 

oraz 30 listopada 

bieżącego; 

 

* w 2004 roku 

badanie nie było 

przeprowadzone; 

* w 2005 roku tylko jednostki sektora 

przedsiębiorstw; 

 

*podmioty gospodarki narodowej o liczbie 

zatrudnionych 10 lub więcej w 2006 roku; 

 

* od 2007 roku podmioty o liczbie 

zatrudnionych 1 i więcej 

* liczba osób pracujących, w tym kobiet, a także 

wolnych miejsc pracy według stanu na koniec 

kwartału oraz według zawodów, sekcji i działów 

PKD i sektorów własności; 

 

* nowoutworzone miejsca pracy według zawodów, 

sekcji i działów PKD i sektorów własności; 

 

* oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy 

według zawodów, sekcji PKD, grup zawodów i 

sektorów własności; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.1.3 – 2.1.5 

* badanie ilościowe 

reprezentacyjne; 

 

*badanie obowiązkowe; 

 

* ankieta Z-05 (badanie popytu 

na pracę) i wtórne 

wykorzystanie danych ze 

sprawozdania MPiPS-01 z 

załącznikami 

kraj, regiony i 

województwa, 

dla danych z 

urzędów pracy 

także 

podregiony i 

powiaty 

* „Popyt na pracę w I półroczu” – opracowanie w ramach 

monitoringu rynku pracy publikowane we wrześniu; 

 

* „Popyt na pracę” – podsumowanie roczne publikowane w 

czerwcu/sierpniu 

 

W latach 2006-2007 publikowano tablice wynikowe (maj, 

sierpień, listopad, luty), nie powstawały natomiast opracowania 

w ramach monitoringu. W 2006 roku pojawiły się również 

tablice z wynikami z 2005 roku (marzec 2006 roku). Od 2005 

roku opracowania są publikowane w Internecie. 

12. Warunki pracy 

* badanie 

prowadzone raz 

w roku; 

 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

 

* podmioty gospodarki narodowej o 

liczbie pracujących 10 osób i więcej 

* liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba 

pracowników zatrudnionych w warunkach 

zagrożenia czynnikami szkodliwymi i 

niebezpiecznymi dla zdrowia, związanymi z: 

-środowiskiem pracy; 

-uciążliwością pracy; 

-nadmiernym obciążeniem fizycznym; 

-niedostatecznym oświetleniem stanowisk pracy; 

-zagrożeniem czynnikami mechanicznymi 

związanymi z maszynami szczególnie 

niebezpiecznymi 

według sekcji i działów PKD oraz sektorów i form 

własności ; 

 

* korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w 

warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych 

oraz świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych; 

 

* informacja o działaniach profilaktycznych i 

ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 

według sekcji i działów PKD, sektorów i form 

własności; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.9 

* badanie pełne; 

 

* charakter obowiązkowy; 

 

* sprawozdanie o warunkach 

pracy (Z-10); 

 

*dane o działalności 

Państwowej Inspekcji Pracy 

oraz dane z systemu 

informacyjnego ZUS 

kraj, 

województwa, 

podstawowe 

dane także na 

niższych 

poziomach 

agregacji 

* „Warunki pracy” – opracowanie publikowane corocznie w 

czerwcu, przy czym na stronie dostępne publikacje z lat 2006-

2008. 

 

Przed 2008 rokiem udostępniano również tablice wynikowe na 

nośniku magnetycznym, które publikowane były w maju. 

13. 
Wypadki przy 

pracy 

* informacje 

zbierane na 

bieżąco od 

pracodawców po 

wystąpieniu 

wypadku; 

 

* dane 

administracyjne 

ZUS (od 2007 

roku); 

 

* dane 

administracyjne 

KRUS (przez 

cały okres), 

* osoby poszkodowane w wypadkach przy 

pracy pracujące w podmiotach 

gospodarki narodowej, od 2008 roku z 

wyjątkiem jednostek budżetowych 

prowadzących działalność w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa 

publicznego (tylko pracownicy cywilni 

tych jednostek) 

* cechy demograficzno-społeczne osób 

poszkodowanych (m.in.: płeć, rok urodzenia, 

obywatelstwo, zawód wykonywany, staż na 

zajmowanym stanowisku pracy, status zatrudnienia); 

 

* informacja o zaistniałym wypadku, tj. dacie, 

godzinie i miejscu wypadku, liczbie osób 

poszkodowanych, procesie pracy, rodzaju miejsca 

wypadku, czynnościach wykonywanych przez osoby 

poszkodowane w chwili wypadku oraz czynniku 

materialnym związanym z tymi czynnościami, 

wydarzeniu będącym odchyleniem od stanu 

normalnego i związanym z tym czynnikiem 

materialnym, wydarzeniu powodującym uraz, 

czynniku materialnym będącym źródłem urazu, 

przyczynach, rzeczywistych (często odległych) 

* statystyczna karta wypadku 

Z-KW (informacje 

przekazywane na bieżąco od 

pracodawców i raz w kwartale 

przez Centralny Ośrodek 

Informatyki Górnictwa S.A.); 

 

* dane administracyjne z ZUS 

(dane o liczbie i kwocie 

odszkodowań jednorazowych 

wypłaconych z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych – dane 

zagregowane – w zakresie osób 

prowadzących pozarolniczą 

działalność oraz 

kraj, regiony, 

województwa, 

podregiony i 

powiaty (przy 

czym dane 

KRUS 

przedstawione 

tylko w 

przekroju 

województw) 

* „Wypadki przy pracy” – opracowanie w ramach 

monitoringu rynku pracy publikowane w miesiącach maj, 

sierpień, listopad i luty, od 2004 roku dostępne w Internecie; 

 

* „Wypadki przy pracy” – podsumowanie roczne 

publikowane w październiku, od 2005 roku udostępnione na 

stronie GUS 

 

Przed 2008 rokiem udostępniano również tablice wynikowe na 

nośniku magnetycznym, które publikowane były w wersji 

wstępnej w marcu, a w wersji ostatecznej w sierpniu. 
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przekazywane w 

latach 2004-

2006 dwa razy w 

roku, później raz 

na kwartał; 

 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

 

skutkach zdrowotnych u osoby poszkodowanej, 

umiejscowieniu urazu i rodzaju urazu, liczbie 

dni niezdolności do pracy, stracie czasu pracy oraz 

szacunkowych stratach materialnych 

spowodowanych wypadkiem; 

 

* liczba wydanych decyzji o przyznaniu 

jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków 

przy pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych według rodzaju zdarzeń powodujących 

uszczerbek na zdrowiu; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.13 

współpracujących przy 

prowadzeniu takiej 

działalności); 

 

* dane administracyjne KRUS 

(sprawozdanie KRUS-15 o 

wypadkach przy pracy rolniczej 

i chorobach zawodowych – 

dane zagregowane – dane 

zbiorcze oraz tablice zbiorcze o 

przyznaniu jednorazowych 

odszkodowań z tytułu 

wypadków przy pracy w 

indywidualnych 

gospodarstwach rolnych) 

14. 
Strajki. Spory 

zbiorowe 

* informacje 

zbierane na 

bieżąco od 

pracodawców po 

wystąpieniu 

strajku; 

 

* raz w roku 

zestawienie 

statystyczne w 

zakresie sporów 

zbiorowych – 

dane 

Państwowej 

Inspekcji Pracy 

(od 2005 roku) 

* podmioty gospodarki narodowej, w 

których miał miejsce strajk lub spór 

zbiorowy, niezależnie od liczby 

pracujących i sektora własności 

* liczba strajków, czas trwania strajków, liczba 

osób w nich uczestniczących oraz czas 

nieprzepracowany z powodu uczestnictwa w strajku 

według sekcji, działów PKD oraz regionów i 

województw; 

 

* liczba sporów zbiorowych według województw, 

sekcji PKD; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.13 

* karta statystyczna strajku Z-

KS; 

 

* informacje dotyczące sporów 

zbiorowych z systemu 

informacyjnego Państwowej 

Inspekcji Pracy 

kraj, regiony, 

województwa 

* tablice wynikowe publikowane co miesiąc, dane roczne 

zestawiane w styczniu kolejnego roku 

15. Czas pracy 

*częstotliwość – 

badanie 

kwartalne i 

roczne; 

 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

 

* podmioty gospodarki narodowej, z 

wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą o liczbie 

pracujących do 9 osób; 

 

* osoby w wieku 15 lat i więcej będące 

członkami gospodarstw domowych 

objętych badaniem aktywności 

ekonomicznej ludności 

* godziny przepracowane w jednostkach 

gospodarki narodowej według sekcji i działów PKD, 

sektorów własności oraz klasy jednostek; 

 

* czas pracy przepracowany i nieprzepracowany 

według sekcji i działów PKD, sektorów własności 

oraz klas jednostek, województw; 

 

* godziny przepracowane w tygodniu, praca w 

pełnym i niepełnym wymiarze oraz przyczyny 

innego niż zwykle czasu pracy według sekcji PKD, 

sektorów własności, w podziale na województwa 

oraz według cech demograficzno-zawodowych 

(wiek, płeć, status zatrudnienia, poziom 

wykształcenia); 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.13 

 

* sprawozdania GUS: DG-1 

(meldunek o działalności 

gospodarczej) i DG-1t 

(meldunek o działalności 

transportu, gospodarki 

magazynowej i łączności); 

 

* sprawozdania Z-03 

(sprawozdanie o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach) i Z-06 

(sprawozdanie o pracujących, 

wynagrodzeniach i czasie pracy); 

 

* ankiety ZD i ZG 

kraj, 

województwa 

* „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” 

– czerwiec, wrzesień, grudzień i kwiecień; 

 

* „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” – publikacja z 

tablicami wynikowymi (lipiec, październik, styczeń, kwiecień) 

 

* przed 2008 rokiem tablice wynikowe 

16. 

Przyrzeczenia i 

zezwolenia na 

pracę 

wydawane 

cudzoziemcom 

w Polsce 

*częstotliwość – 

badanie raz na 

pół roku; 

 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

* urzędy 

wojewódzkie/wojewodowie/wojewódzkie 

urzędy marszałkowskie w zakresie 

wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na 

pracę cudzoziemcom w RP 

* liczba przyrzeczeń i zezwoleń na pracę 

wydawanych cudzoziemcom w RP na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 

uwzględnieniem obywatelstwa i państwa 

poprzedniego pobytu cudzoziemców, płci, grup 

pracowniczych, grup zawodów, wybranych sekcji 

PKD, wielkości przedsiębiorstw zatrudniających, 

okresu ważności zezwoleń, w podziale na 

zezwolenia na pracę u pracodawców polskich oraz 

zezwolenia na pracę dla pracowników firm 

* sprawozdanie MPiPS-04 

(sprawozdanie o 

przyrzeczeniach i zezwoleniach 

na pracę wydawanych 

cudzoziemcom w RP); 

 

* badanie obowiązkowe; 

 

* metoda pełna 

 

kraj, regiony, 

województwa 

* tablice wynikowe udostępniane na nośniku magnetycznym – 

publikowane w lipcu i styczniu z danymi za kolejne półrocza, w 

lutym publikacja zbiorcza za dany rok (przed 2008 rokiem brak 

zbiorczej) 
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zagranicznych realizujących w Polsce usługi 

eksportowe; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.13 

17. 

Instytucjonalna 

obsługa rynku 

pracy 

*częstotliwość – 

badanie 

prowadzone raz 

w roku; 

 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

 

* powiatowe i wojewódzkie urzędy 

pracy 

* osoby zatrudnione w służbach zatrudnienia – 

liczba osób według płci, wieku, poziomu 

wykształcenia, stanowiska (kierownicy, pośrednicy 

pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju 

zawodowego oraz ds. programów, liderzy klubów 

pracy, doradcy i asystenci EURES), stażu pracy w 

służbach zatrudnienia; 

 

* płynność zatrudnienia oraz przyczyny zwolnień z 

pracy; 

 

* wyposażenie służb zatrudnienia m.in. w sprzęt 

komputerowy i audiowizualny; 

 

 

* obszary tematyczne: 3.1 

* sprawozdanie MPiPS-06 

(sprawozdanie o 

instytucjonalnej obsłudze rynku 

pracy); 

 

* metoda pełna; 

 

*badanie ma charakter 

obowiązkowy 

kraj, 

województwa, 

powiaty 

* tablice wynikowe udostępniane na nośniku magnetycznym – 

publikowane w styczniu/lutym, najpóźniej 20. dnia roboczego 

18. 
Praca 

nierejestrowana 

* badanie 

modułowe 

BAEL 

przeprowadzone 

jednorazowo w 

IV kwartale 

2004 roku i 

planowane do 

przeprowadzenia 

w IV kwartale 

2009 roku; 

 

* wcześniej 

przeprowadzone 

również w 1995 

i 1998 roku 

* gospodarstwa domowe oraz osoby w 

wieku 15 lat i więcej, będące członkami 

tych gospodarstw domowych 

* pracujący w szarej strefie w powiązaniu z 

cechami demograficzno-społecznymi (płeć, wiek, 

wykształcenie); 

 

* charakterystyka wykonywanej pracy (rodzaj, 

długość trwania, dochody z tej pracy, przyczyny jej 

podejmowania); 

 

* gospodarstwa domowe i pracodawcy 

korzystający z pracy nierejestrowanej; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.12 

* badanie ilościowe ankietowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną na połowie 

normalnej próby BAEL (0,1% 

ogólnej liczby mieszkań); 

 

* udział w badaniu 

dobrowolny; 

 

* ankieta modułowa ZD-A 

kraj 

* tablice wynikowe ze starszego badania udostępnione w 

kwietniu 2005 roku; 

 

* „Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku” – 

publikacja z września 2005 roku, dostępna na stronie GUS; 

 

* „Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 roku” – 

opracowanie będzie opublikowane we wrześniu 2010 roku 

19. 

Kontrola 

legalności 

zatrudnienia 

*częstotliwość – 

badanie 

prowadzone raz 

w roku; 

 

* badanie 

prowadzono 

regularnie w 

latach 2004-

2007, 

zaprzestano od 

2008 roku 

* urzędy wojewódzkie w zakresie 

przestrzegania przepisów ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy 

* liczba kontroli przeprowadzonych przez służby 

kontroli legalności zatrudnienia (m.in. stwierdzone 

przypadki nielegalnego zatrudnienia, podejmowania 

zatrudnienia przez bezrobotnych bez powiadamiania 

urzędów pracy); 

 

* liczba osób zatrudnionych przy kontrolach oraz 

efekty działania tych służb; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.12 

* sprawozdanie MPiPS-05 

(sprawozdanie o kontroli 

legalności zatrudnienia); 

 

* metoda pełna; 

 

*badanie ma charakter 

obowiązkowy 

kraj, regiony, 

województwa 

* tablice wynikowe na nośniku magnetycznym (udostępniane w 

okresie luty/kwiecień); 

 

* właściwa publikacja ”Wyniki kontroli przeprowadzonych w 

…. roku oraz ocena przestrzegania przepisów ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, 

pojawiająca się corocznie w marcu 

20. 

Przepływy 

ludności 

związane z 

zatrudnieniem 

* badanie 

przeprowadzone 

raz w 2008 roku; 

 

* badanie 

odnosiło się do 

danych z roku 

podatkowego 

2006 

* ludność dojeżdżająca do pracy 

* natężenie i kierunki przepływów ludności 

związane z zatrudnieniem (wyjeżdżający do pracy z 

danej gminy oraz przyjeżdżający do pracy w danej 

gminie); 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.10 

* dane z systemu podatkowego 

(urzędów skarbowych i 

Ministerstwa Finansów) w 

zakresie  informacji 

opisujących podatników i 

płatników podatku 

dochodowego 

regiony, 

województwa, 

powiaty i 

gminy 

* „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w roku 

2006” opublikowane w grudniu 2008 roku ; 

 

* Bank Danych Regionalnych – grudzień 2008 roku 

21. 

Osoby powyżej 

50. roku życia 

na rynku pracy 

* badanie 

jednorazowe 

wpisane do 

* osoby powyżej 50. roku życia 

pełnozatrudnione i niepełnozatrudnione w 

podmiotach o liczbie pracujących powyżej 

* informacje demograficzne i społeczno-zawodowe 

o osobach powyżej 50. roku życia, tj. płeć, wiek, 

miejsce zamieszkania (miasto, wieś, województwo), 

* badanie wtórne, 

wykorzystujące dane za rok 

2008 z następujących źródeł: 

kraj, 

województwa 

* tablice wynikowe opublikowane zostaną w grudniu 

2009 roku; 
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programu badań 

statystyki 

publicznej na 

2009 rok; 

 

* badanie 

fakultatywne - 

uzależnione od 

możliwości 

pozyskania 

przez GUS 

środków 

pokrywających 

w pełni 

realizację badań 

ujętych w 

programie 

9 osób; 

 

* bezrobotni powyżej 50. roku życia 

zarejestrowani w powiatowych urzędach 

pracy; 

 

* respondenci powyżej 50. roku życia 

biorący udział w badaniu aktywności 

ekonomicznej ludności 

staż pracy, zawód; poszukiwanie pracy – rejestracja 

w PUP, długość okresu poszukiwania pracy, 

sposoby poszukiwania pracy; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.2.2, 2.4.13, 2.5 

- Struktura wynagrodzeń; 

- Bezrobocie rejestrowane; 

- Badanie aktywności 

ekonomicznej ludności; 

- Świadczenia z ubezpieczeń 

społecznych i 

pozaubezpieczeniowe; 

-dane uzyskane w ramach prac 

przygotowawczych do 

Narodowego spisu 

powszechnego ludności i 

mieszkań oraz Powszechnego 

spisu rolnego 

* opracowanie „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku 

pracy” będzie udostępnione w kwietniu 2010 roku 

22. 

Wynagrodzenia 

w gospodarce 

narodowej 

* badanie 

miesięczne, 

kwartalne i 

roczne – 

częstotliwość 

badania jest 

zróżnicowana w 

zależności od 

wielkości i 

rodzaju 

jednostki; 

 

* badanie 

prowadzone 

było regularnie 

w latach 2004-

2009 

 

* podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą zaliczone do sektora 

przedsiębiorstw: 

- o liczbie pracujących 50 osób i więcej – 

badanie pełne miesięczne i roczne, 

- o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – 

badanie reprezentacyjne miesięczne (10% 

jednostek) i roczne badanie pełne; 

 

* podmioty o liczbie pracujących do 9 

osób – objęte rocznym badaniem 

reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, 

próba 5%); 

 

* pozostałe jednostki prowadzące 

działalność gospodarczą oraz jednostki 

sfery budżetowej państwowej i 

samorządowej – kwartalne i roczne 

badanie pełne 

* poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura 

oraz przeciętne wynagrodzenie według sekcji i 

działów PKD, sektorów ekonomicznych, sektorów i 

form własności, organu założycielskiego, regionów, 

województw, podregionów, powiatów (z wyjątkiem 

jednostek objętych badaniem na sprawozdaniu SP-

3), również w jednostkach sfery budżetowej (w tym 

roczne informacje w podziale na jednostki 

państwowe i samorządowe), wynagrodzenia 

godzinowe ogółem, w tym na stanowiskach 

robotniczych; 

 

* kształtowanie się funduszu wynagrodzeń 

osobowych, przeciętnych miesięcznych 

wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych 

i spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ich 

wyniki finansowe; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.5 

* sprawozdania DG-1 

(meldunek o działalności 

gospodarczej) i DG-1t 

(meldunek o działalności 

transportu, gospodarki 

magazynowej i łączności); 

 

* sprawozdania Z-03 

(sprawozdanie o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach) i Z-06 

(sprawozdanie o pracujących, 

wynagrodzeniach i czasie pracy) 

oraz załącznik do Z-06 

(sprawozdanie o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach nauczycieli 

akademickich); 

 

* SP-3 (sprawozdanie o 

działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw metoda 

reprezentacyjna (4%)); 

 

* informacje o 

wynagrodzeniach osób 

zatrudnionych w działalności 

związanej z obroną narodową i 

bezpieczeństwem publicznym 

(MON i MSWiA); 

 

* szacunki wynagrodzeń 

zatrudnionych w podmiotach 

prowadzących działalność 

gospodarczą o liczbie 

pracujących do 9 osób oraz w 

organizacjach członkowskich 

(fundacjach, stowarzyszeniach, 

samorządach gospodarczych, 

organizacjach pracodawców, 

partiach politycznych, 

związkach zawodowych i 

innych organizacjach 

społecznych) 

kraj, regiony, 

województwa 

* obwieszczenia Prezesa GUS (dane miesięczne i kwartalne 

dotyczące sektora przedsiębiorstw - około 15. dnia następnego 

miesiąca, kwartalne dotyczące gospodarki narodowej – około 7. 

dnia roboczego drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym); 

 

* „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale” – 

kwartalna informacja udostępniana w Internecie (maj, 

sierpień, listopad, luty); 

 

* „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” 

– publikacja kwartalna (czerwiec, wrzesień, grudzień, 

kwiecień) dostępna w Internecie 

 

W 2007 roku i w latach poprzednich publikowano na nośniku 

magnetycznym tablice wynikowe, osobno dla sprawozdania Z-

03 (maj, sierpień, listopad) i Z-06 (wyniki wstępne w marcu, 

ostateczne – w maju). 

23. 
Struktura 

wynagrodzeń 

* badanie 

cykliczne, od 

* podmioty gospodarki narodowej o 

liczbie pracujących 10 osób i więcej 

* informacje demograficzne i społeczno-zawodowe 

o osobach pełnozatrudnionych i od 2006 roku 

* badanie ilościowe 

prowadzone metodą 

kraj, 

województwa 

 

* „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 
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2002 roku 

prowadzone co 

dwa lata; 

 

* badanie 

przeprowadzone 

było dotychczas 

w następujących 

latach:1996, 

1998, 1999, 

2001, 2002, 

2004, 2006, 

2008; 

 

* badanie 

dotyczy sytuacji 

przeciętnej w 

roku oraz 

sytuacji z 

października 

danego roku 

także niepełnozatrudnionych (płeć, wiek, poziom 

wykształcenia, staż pracy ogółem, w tym w 

jednostce sprawozdawczej, zawód, rodzaj umowy o 

pracę); 

 

* struktura wynagrodzeń w podziale na: 

wynagrodzenia osobowe (w tym zasadnicze, dodatki 

za staż pracy, za czas przepracowany w godzinach 

nadliczbowych, dodatki za pracę zmianową, premie 

i nagrody), honoraria mające charakter 

wynagrodzenia pracowniczego, dodatkowe 

wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek 

sfery budżetowej, wypłaty z zysku do podziału i z 

nadwyżki bilansowej w spółdzielniach; 

 

* struktura czasu pracy (godziny opłacone 

ogółem, z tego za czas nominalny i za pracę w 

godzinach nadliczbowych; godziny 

nieprzepracowane, w tym z powodu urlopów 

wypoczynkowych); 

 

* informacje o jednostce sprawozdawczej: 

pracujący, rodzaje ustalanych wynagrodzeń za 

pracę; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.5 

reprezentacyjną (20%); 

 

* charakter obowiązkowy; 

 

* sprawozdanie Z-12 

(sprawozdanie o strukturze 

wynagrodzeń według 

zawodów) 

2004 roku” – publikacja z października 2005 roku, dostępna na 

stronie GUS; 

 

* „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 

2006 roku” – publikacja z października 2007 roku, dostępna na 

stronie GUS; 

 

* „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 

2008 roku” – publikacja będzie udostępniona w grudniu 2009 

roku; 

 

Dane z 2004 i 2006 roku opublikowano także w postaci tablic 

wynikowych na nośniku magnetycznym. 

24. 
Indeks kosztów 

zatrudnienia 

* badanie 

przeprowadzone 

dotychczas w 

dwóch latach – 

w 2004 i 2008 

roku; 

 

* częstotliwość 

– badanie 

kwartalne 

* podmioty gospodarki narodowej, z 

wyjątkiem podmiotów gospodarczych o 

liczbie pracujących do 9 osób 

* na podstawie danych o czasie przepracowanym i 

wynagrodzeniach ogółem obliczany jest koszt 

pracy 1 godziny przepracowanej oraz indeks 

kosztów pracy 1 godziny przepracowanej 

(ogółem, płacowy i pozapłacowy) według sekcji 

PKD i/lub sektorów własności; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.1.1 albo 2.1.6 

* sprawozdania GUS: DG-1 

(meldunek o działalności 

gospodarczej) i DG-1t 

(meldunek o działalności 

transportu, gospodarki 

magazynowej i łączności); 

 

* sprawozdania Z-03 

(sprawozdanie o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach), Z-06 

(sprawozdanie o pracujących, 

wynagrodzeniach i czasie pracy) 

kraj 

* opracowywane są jedynie tablice wynikowe – kwartalny 

indeks kosztów zatrudnienia (czerwiec, wrzesień, grudzień, 

marzec/czerwiec) 

25. 
Badanie 

kosztów pracy 

* badanie 

cykliczne, 

prowadzone co 4 

lata (2004 i 2008 

rok); 

 

* dane 

przekazywane 

raz w roku; 

 

* w okresach 

między 

badaniami 

szacunki 

(porównaj 

poniżej) 

* podmioty gospodarki narodowej o 

liczbie pracujących 10 osób i więcej 

* liczba pracujących; przeciętne zatrudnienie 

(pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w osobach i 

w przeliczeniu na pełne etaty, uczniowie w osobach 

i w przeliczeniu na pełne etaty); 

 

* czas pracy opłacony w podziale na 

pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz 

uczniów (czas przepracowany w czasie normalnym i 

nadliczbowym oraz czas nieprzepracowany z 

powodu: urlopów wypoczynkowych, chorób, 

przestojów i innych przyczyn); 

 

* składniki kosztów pracy (wynagrodzenia i 

świadczenia ogółem zaliczane w ciężar kosztów 

jednostki oraz wypłaty z zysku do podziału i z 

nadwyżki bilansowej w spółdzielniach); 

 

* podstawowe mierniki kosztów pracy, (tj. 

przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego 

zatrudnionego, koszt pracy jednej godziny 

opłaconej, koszt pracy jednej godziny 

przepracowanej) według: sektorów, sekcji, działów 

* sprawozdanie Z-02 

(sprawozdanie o kosztach 

pracy); 

 

* badanie ilościowe 

prowadzone metodą 

reprezentacyjną (20%); 

 

* charakter obowiązkowy 

kraj, 

województwa 

* „Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 roku” – 

publikacja z listopada 2005 roku, dostępna na stronie GUS; 

 

* „Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 roku” – 

publikacja będzie dostępna w listopadzie 2009 roku 



 

 

 
20 

PKD, klas jednostek, województw; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.1.1 albo 2.1.6 

26. 

Koszty pracy i 

indeks kosztów 

zatrudnienia 

(szacunki GUS) 

* badanie 

kwartalne i 

roczne 

* podmioty gospodarki narodowej o 

liczbie pracujących 10 i więcej osób 

prowadzące działalność gospodarczą w 

zakresie sekcji PKD - A–S (roczny 

szacunek kosztów pracy) i w zakresie sekcji 

PKD B–S (kwartalny indeks kosztów 

zatrudnienia); 

 

* do 2007 roku podmioty gospodarki 

narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej 

osób 

* przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 

zatrudnionego, koszt pracy na 1 godzinę opłaconą, 

koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną według 

sekcji i działów PKD oraz sektorów własności; 

 

* ogólny indeks kosztów zatrudnienia, płacowy 

indeks kosztów zatrudnienia, pozapłacowy indeks 

kosztów zatrudnienia według sekcji PKD; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.1.1 albo 2.1.6 

* opracowanie wtórne; 

 

* roczne szacunki kosztów 

pracy są oparte o dane 

wynikowe badania na 

formularzu Z-06; 

 

* kwartalne szacunki indeksu 

kosztów zatrudnienia są oparte 

o dane wynikowe badań 

statystycznych realizowanych 

na sprawozdaniach: DG-1 i 

DG-1t, Z-03 i Z-06 oraz Z-02 

(badanie kosztów pracy) 

kraj 

* opracowywane są jedynie tablice wynikowe: 

- kwartalny indeks kosztów zatrudnienia (czerwiec, wrzesień, 

grudzień, marzec); 

- roczny szacunek kosztów pracy – publikowany jest w czerwcu 

kolejnego roku 

27. 
Stan wypłat 

wynagrodzeń 

* badanie 

prowadzone 

regularnie do 

2005 roku, 

później 

zaprzestano; 

 

* dane 

przekazywane 

dwa razy w 

roku, ale z 

danymi za 

poszczególne 

miesiące 

* podmioty gospodarki narodowej o 

liczbie pracujących 10 i więcej osób 

* przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu, liczba 

osób wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie 

wynagrodzeń oraz wysokość tych zaległości ogółem 

według stanu w ostatnim dniu miesiąca w podziale 

na rodzaje działalności PKD, sektory własności i 

województwa; 

 

 

* obszary tematyczne: 2.4.5 

* sprawozdanie Z-13 

(sprawozdanie o stanie wypłat 

wynagrodzeń); 

 

* badanie obowiązkowe; 

 

* metoda pełna 

kraj, 

województwa 

* opracowywano jedynie tablice wynikowe na nośniku 

magnetycznym (sierpień 2004, luty i wrzesień 2005, marzec 

2006) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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C. PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ 

I.  BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (Labour Force Survey) jest dość 

powszechnie uznawane za najważniejsze narzędzie służące diagnozowaniu bieżących zmian 

na rynku pracy, niezbędne w prowadzeniu skutecznej polityki społecznej. Również w Polsce 

stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy i jest kluczowe z punktu 

widzenia różnych analiz rynku pracy. W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiona jego 

szczegółowa charakterystyka. 

 Badania aktywności ekonomicznej ludności w wielu krajach mają długą tradycję. 

Świetnym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, w których Current Population Survey 

zapoczątkowano w 1940 roku. W Europie pierwszą próbę zebrania tego typu danych podjęto 

we Francji w 1950 roku, a niewiele później także w Republice Federalnej Niemiec 

(the Mikrozensus, 1957 rok) i Szwecji (1959 rok). W Polsce badanie prowadzone jest od maja 

1992 roku. Od 2005 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą badania 

co kwartał w sposób ciągły. 

 Znaczenie badań aktywności ekonomicznej dla analiz rynku pracy rosło z biegiem 

czasu z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na porównywalne i dokładne statystyki, niezależne 

od narodowej administracji oraz specyficznych dla każdego kraju prawnych uwarunkowań. 

Dużą rolę odegrała tutaj XIII Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy, która odbyła 

się w październiku 1982 roku. Przyjęto na niej rezolucję ustanawiającą międzynarodowe 

standardy w zakresie definiowania ludności aktywnej zawodowo, pracujących i bezrobotnych 

(Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, 

unemployment and underemployment). Obecnie wytyczne Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (International Labour Organization, ILO) są w tym zakresie powszechnie 

respektowane na całym świecie. Z kolei Rozporządzenie Rady Europy Nr 577/98 z 9. marca 

1998 roku w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej 

na terenie Wspólnoty wprowadziło ujednolicone i zharmonizowane zasady przeprowadzania 

badania dla całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że uzyskane wyniki w większości 
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przekrojów są porównywalne między poszczególnymi krajami członkowskimi z uwagi 

na podobną budowę kwestionariusza i stosowanie tych samych klasyfikacji
1
. 

1.2 Cel lub cele badania 

Głównym celem badania aktywności ekonomicznej ludności jest dostarczenie danych 

na temat wielkości zasobów siły roboczej, ich struktury według podstawowych cech 

demograficznych i społecznych, przestrzennego rozmieszczenia i statusu na rynku pracy. 

Badanie dokonuje podziału ludności w wieku produkcyjnym na trzy wzajemnie wykluczające 

się grupy: pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz dostarcza szerokiego 

wachlarza informacji o rozmiarach i strukturze każdej z tych grup. 

 BAEL umożliwia także obserwację tempa i kierunków zmian zachodzących 

w poziomie aktywności zawodowej ludności oraz dostarcza podstawowych danych 

do obliczania wskaźników strukturalnych z zakresu rynku pracy. Zestaw wskaźników 

strukturalnych opracowywanych dla poszczególnych krajów UE ustalany jest przez Komisję 

Europejską oraz Radę Unii Europejskiej. Są one miernikiem realizacji działań podjętych 

przez poszczególne kraje w zakresie realizacji celów Strategii Lizbońskiej z 2000 roku 

i głównych priorytetów wyznaczonych przez Komisję Europejską w 2005 roku. 

 Dane jednostkowe BAEL pozwalają również na obserwowanie sytuacji jednostki 

w czasie, co jest szczególnie istotne przy analizie przepływów na rynku pracy. 

 Ważną cechą badania jest możliwość szerszego analizowania i interpretowania 

różnych zjawisk na rynku pracy, a mianowicie nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale też 

gospodarstwa czy rodziny. 

 BAEL pozwala wreszcie na dokonywanie porównań międzynarodowych, dzięki 

uwzględnieniu metodologicznych wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz 

z racji udoskonalania badania według zaleceń Eurostatu, o czym była już wcześniej mowa. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 Podstawowym zadaniem badań statystyki publicznej jest zbieranie, gromadzenie 

i przechowywanie danych statystycznych, które dopiero w kolejnym etapie mogą być 

wykorzystane do bardziej pogłębionych analiz, w tym także do weryfikowania różnych 

hipotez badawczych. Rolę statystyki publicznej i urzędów statystycznych można tutaj 

przyrównać do roli fotografa, który stara się jak najwierniej i jak najpełniej przedstawić obraz 

wybranego obiektu czy jakiegoś zjawiska. 

                                                 
1
 Więcej informacji o badaniach prowadzonych w innych krajach można znaleźć w publikacjach (Eurostat, 

Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries. Main characteristics of the national surveys, 

Luxemburg 2009) i na stronie Eurostatu. 
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 Celem BAEL nie jest więc obalenie czy potwierdzenie postawionych wcześniej 

hipotez badawczych. Co kwartał podejmowany jest jednak wysiłek zgromadzenia rzetelnych 

i wiarygodnych danych o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej wraz z uchwyceniem 

wszystkich bieżących zmian w tym zakresie. Wyniki badania służą głównie 

do monitorowania sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza pod względem zmian w aktywności 

ekonomicznej ludności w różnych grupach społeczno-zawodowych i przekrojach 

terytorialnych, ale pozwalają również na prowadzenie szczegółowych analiz 

z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystyczno-ekonometrycznych. 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 Przedmiotem badania aktywności ekonomicznej ludności jest sytuacja respondenta 

na rynku pracy w okresie referencyjnym, którym zwykle jest tydzień bądź, w pewnych 

aspektach, okres ostatnich czterech tygodni przed badaniem. 

 Zakres przedmiotowy badania aktywności ekonomicznej ludności obejmuje przede 

wszystkim rozmiary i strukturę populacji osób aktywnych i biernych zawodowo 

w powiązaniu z podstawowymi cechami demograficzno-społecznymi, takimi jak płeć, wiek, 

poziom i dziedzina wykształcenia, rok ukończenia szkoły, miejsce zamieszkania, stopień 

pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, stan cywilny, indywidualne źródło 

utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, 

niepełnosprawność czy obywatelstwo i kraj urodzenia (dla urodzonych poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej także lata pobytu). Ponadto, cała populacja objęta badaniem udziela 

informacji o fakcie rejestracji w urzędzie pracy i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, sytuacji 

na rynku pracy przed rokiem, uczęszczaniu do szkoły oraz dokształcaniu poza systemem 

edukacji szkolnej. Ankieta BAEL skonstruowana jest w taki sposób, iż powyższych 

informacji udzielają wszyscy respondenci, niezależnie od ich statusu na rynku pracy. 

Większość pytań ankiety skierowana jest jednak tylko do wybranych grup respondentów, 

a o tym kto udziela odpowiedzi na konkretne pytanie decyduje filtr bazujący na otrzymanych 

przy zadanych wcześniej pytaniach informacjach. 

 Podstawowym kryterium podziału ludności na pracujących, bezrobotnych i biernych 

zawodowo jest fakt wykonywania pracy, a przyjęta kolejność wyodrębniania poszczególnych 

kategorii gwarantuje zaklasyfikowanie każdej osoby tylko do jednej z nich. 

 Zgodnie z zaleceniami ILO oraz Eurostatu, do pracujących zaliczono wszystkie 

osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia wykonywały przez 

co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, to znaczy były zatrudnione 
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w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) 

gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, 

pomagały w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności 

gospodarczej poza rolnictwem nie otrzymując za to wynagrodzenia. Jako pracujące 

traktowane są również osoby, które w badanym tygodniu posiadały pracę, ale jej nie 

wykonywały: 

 z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego, 

 z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła do 3 miesięcy, a także 

powyżej 3 miesięcy, o ile osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie 

otrzymywały co najmniej 50 % dotychczasowego wynagrodzenia
2
. 

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, do pracujących zaliczani są również uczniowie, 

z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie 

do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. Ze względu na przyjęte założenia 

metodologiczne badania, o których mowa wyżej, liczba pracujących uzyskana w BAEL nie 

obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości z 

zakresu zatrudnienia, m.in.: pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych, 

pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. 

 Dla osób pracujących badanie aktywności ekonomicznej ludności dostarcza między 

innymi informacji o:  

 rzeczywistym tygodniowym czasie pracy (w badanym tygodniu) w głównym 

i dodatkowym miejscu pracy; 

 normalnym tygodniowym czasie pracy w głównym miejscu pracy; 

 pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy i przyczynach innego niż zwykle 

wymiaru czasu pracy w głównym miejscu pracy; 

 chęci pracy w większym wymiarze niż obecnie; 

 pracy w płatnych i nieopłaconych godzinach nadliczbowych; 

 rodzaju działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy; 

 statusie zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na własny 

rachunek, praca najemna, pomagający członek rodziny); 

 fakcie zatrudniania pracowników najemnych w pracy głównej i dodatkowej; 

 fakcie posiadania pracy na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej; 

                                                 
2
 Warunek wykonywania pracy najemnej i otrzymywania co najmniej 50% wynagrodzenia wprowadzono 

od I kwartału 2006 roku. 
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 wysokości zarobków netto w poprzednim miesiącu w głównym miejscu pracy 

(dotyczy tylko pracowników najemnych); 

 rodzaju umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (umowa na czas 

nieokreślony i określony, w tym przyczyny umowy na czas określony oraz czas jej 

trwania); 

 sektorze własności głównego miejsca pracy; 

 wykonywaniu pracy w nietypowych warunkach (w domu, na zmiany, wieczorem, 

w nocy, w soboty, w niedziele); 

 liczbie osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy; 

 preferowanym wymiarze czasu pracy; 

 zawodzie wykonywanym; 

 poszukiwaniu pracy innej niż wykonywana; 

 kraju i regionie miejsca pracy; 

 stażu w obecnym miejscu pracy (informacja o miesiącu i roku podjęcia pracy 

w danym miejscu) i ogólnym stażu pracy; 

 wykonywaniu pracy dodatkowej; 

 pełnieniu obowiązków nadzorczych; 

 dojazdach do pracy (w tym o odległości miejsca pracy od miejsca zamieszkania, 

przeciętnym czasie dojazdu, częstotliwości dojazdów i wykorzystywanych 

środkach transportu, przy czym GUS nie udostępnia i nie publikuje tych danych); 

 zaangażowaniu publicznych instytucji do spraw zatrudnienia w znalezienie 

aktualnej pracy. 

 Do bezrobotnych zaliczane są natomiast osoby, które w okresie badanego tygodnia 

spełniały jednocześnie trzy warunki: 

 nie były osobami pracującymi, 

 aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu czterech 

tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, 

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

badanym. 

Do bezrobotnych zalicza się także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę 

załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były 

gotowe tę pracę podjąć, przy czym do 2003 roku włącznie definicja nie uwzględniała ich 

gotowości do podjęcia pracy. Do osób bezrobotnych według definicji BAEL nie zalicza się 

natomiast osób uczących się i odbywających szkolenia, gdyż edukacja i szkolenie uważane są 
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za sposoby poprawy zdolności zatrudniania, ale nie jako metody szukania pracy. Osoby bez 

pracy uczące się lub szkolone są klasyfikowane jako bezrobotne, tylko, jeżeli są „gotowe do 

podjęcia pracy” lub „szukają pracy”. Oznacza to, iż za osobę bezrobotną w rozumieniu BAEL 

można uznać osoby uczące się w systemie dziennym (np. studentów). Ponadto, BAEL za 

osoby bezrobotne uznaje także rencistów, emerytów, osoby pobierające różnego typu zasiłki 

z pomocy społecznej oraz rolników, jeżeli tylko spełniają trzy powyżej wymienione warunki. 

 Od I kwartału 2001 roku populacja bezrobotnych, według zaleceń Eurostatu, została 

ograniczona do osób w wieku 15-74 lata. 

 W badaniu aktywności ekonomicznej ludności osoby bezrobotne pytane są o:  

 datę odejścia z ostatniego miejsca pracy (miesiąc, rok) i jego przyczyny; 

 status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy; 

 fakt zatrudniania pracowników najemnych w ostatnim miejscu pracy; 

 sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy; 

 staż pracy w ostatnim miejscu pracy i ogólny staż pracy; 

 metody poszukiwania pracy; 

 okres poszukiwania pracy (w miesiącach); 

 przyczyny poszukiwania pracy; 

 rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy); 

 minimalne miesięczne wynagrodzenie netto za jakie skłonni byliby podjąć pracę (czyli 

tzw. płacę progową). 

 Ludność bierna zawodowo, to znaczy pozostająca poza siłą roboczą, są to wszystkie 

osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub 

bezrobotne. Będą to więc osoby, które w badanym tygodniu: 

 nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 

 nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia 

w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, 

 nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały 

na jej rozpoczęcie w okresie dłuższym niż trzy miesiące, ale też do 3 miesięcy gdy nie 

były gotowe tej pracy podjąć. 

Osoby bierne w BAEL są ankietowane głównie w zakresie przyczyn bierności i możliwości 

ich aktywizacji zawodowej. 

 Powyżej zaprezentowano bieżący zakres zbieranych w badaniu aktywności 

ekonomicznej ludności informacji, ale warto podkreślić, iż zakres przedmiotowy badania 

zmieniał się w czasie wraz z dostosowywaniem badania polskiego do standardów 
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europejskich i światowych. Najważniejsze zmiany w budowie ankiety i organizacji badania 

podsumowuje tabela 1. Warto jednocześnie zaznaczyć, iż mimo wyraźnie krótszej niż 

w innych krajach historii badania, BAEL teoretycznie umożliwia operowanie dość długimi 

szeregami czasowymi. Z uwagi na wielokrotne zmiany, zarówno w rodzaju i zakresie 

zbieranych informacji, jak i metodologii i organizacji samego badania, nie zawsze jest to 

niestety możliwe. Wspomniane zestawienie stara się pokazać najważniejsze tego typu 

modyfikacje, które przy analizie danych powinny być brane pod uwagę. 

 

Tabela 4. 

Najważniejsze zmiany w metodologii i organizacji badania aktywności ekonomicznej 

ludności w latach 2004-2009 
ROK ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN 

2004 

od I kwartału badaniem objęci są wszyscy cudzoziemcy będący członkami wylosowanych 

gospodarstw domowych 

od I kwartału dane dotyczące liczby bezrobotnych według metod poszukiwania pracy są 

nieporównywalne z wcześniejszymi, ponieważ do końca 2003 roku jedna osoba mogła wymienić 

maksymalnie 3 metody, a od 2004 roku rejestrowane są wszystkie metody, niezależnie od ich 

liczby 

2005 od I kwartału uwzględniono pytanie dotyczące wypadków przy pracy 

2006 

od II kwartału wiek w BAEL liczony jest w oparciu o dokładną datę urodzenia, wcześniej za 

wyjątkiem osób w wieku 15 lat była on liczony tylko według roku urodzenia 

od I kwartału przy przyczynach niewykonywania pracy – dodano opcję „urlop wychowawczy” i 

„urlop bezpłatny”, a do przyczyn pracy krótszej niż zwykle – „urlop macierzyński/wychowawczy” 

od I kwartału do pracujących zaliczane są tylko te osoby, które będąc podczas ponad 3-miesięcznej 

przerwy są pracownikami najemnymi i otrzymują 50% wynagrodzenia 

w ankiecie dodano pytanie o fakt zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej oraz rolę PUP w 

znalezieniu zatrudnieniu, ponadto rozszerzono pytania o nadgodziny opłacone i nieopłacone oraz 

przyczyny pracy w niepełnym wymiarze 

również od początku roku pojawia się pytanie o staż ogółem dla osób pracujących, a nie tylko staż 

pracy u ostatniego pracodawcy 

od II kwartału dodane zostały wagi dla dzieci 

2007 
od I kwartału w kartotece ZG uwzględniane są osoby przebywające zagranicą powyżej 3, a nie 2 

jak wcześniej, miesięcy 

2008 

w ankiecie na 2008 rok pojawiło się pytanie 37A, które umożliwia osobie, która nie chce ujawnić 

swoich wynagrodzeń wybór odpowiedniego przedziału 

od I kwartału zawarto również w ankiecie kilka pytań dotyczących dojazdów do pracy 

w pytaniu 83 o indywidualne źródła dochodów wyróżniono świadczenia przedemerytalne i inne 

świadczenia społeczne 

w pytaniu 90 uwzględniono sytuację ukończenia szkoły i oczekiwania na wyniki naboru 

od I kwartału okres poszukiwania pracy przez bezrobotnych liczony jest od momentu zakończenia 

przerwy w poszukiwaniu pracy, o ile wystąpiła i trwała co najmniej 4 tygodnie 

od I kwartału nastąpiła zmiana klasyfikacji PKD i dane BAEL z tego okresu nie są w pełni 

porównywalne z danymi za 2007 roku i wcześniejszymi 

Źródło: opracowanie własne. 

 

1.4.2 Uzupełniające tematy badania 

 Oprócz badania bieżącej sytuacji na rynku pracy, badania aktywności ekonomicznej 

ludności są często uzupełniane o tzw. badania modułowe (badania ad hoc), które stanowią 

bardziej pogłębioną analizę wybranego problemu z zakresu szeroko rozumianej ekonomii 

rynku pracy. Zwykle w ten sposób analizowane są te zjawiska na rynku pracy, które ulegają 
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znacznie wolniejszym przemianom, a monitorowanie ich zmian z kwartału na kwartał nie jest 

celowe. 

 Podstawy prawne dla wprowadzenia badań modułowych stworzyło wspominane już 

Rozporządzeniem Rady Europy Nr 577/98, a same badania zapoczątkowano w 1999 roku. 

Badania modułowe pojawiają się co roku, ale za każdym razem dotyczą innej tematyki, przy 

czym program badań modułowych ustalany jest przez Eurostat na kilka lat z góry
3
. 

W każdym module uczestniczą niemal wszystkie kraje członkowskie a Polska dołączyła do 

tego grona w 2003 roku. Wszystkie badania modułowe były w Polsce przeprowadzone w II 

kwartale danego roku. 

 Zestawienie wszystkich modułów ad-hoc z lat 2004-2009 zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 5. 

Charakterystyka badań modułowych przeprowadzonych w latach 2004-2009 

ROK NAZWA BADANIA 
ZAKRES 

PODMIOTOWY 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

2004 

Badanie organizacji i 

rozkładu czasu pracy 

[Work and working time 

arrangements] 

gospodarstwa 

domowe oraz osoby 

w wieku 15 lat i 

więcej, będące 

członkami tych 

gospodarstw 

* pracujący według różnych systemów czasu pracy w 

powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi oraz 

kwalifikacyjno-zawodowymi; 

* organizacja czasu pracy oraz rozkład czasu pracy pracujących 

w niepełnym wymiarze, godziny nadliczbowe (opłacone i 

nieopłacone); 

* udogodnienia w organizacji czasu pracy ze względu na 

sytuację rodzinną, możliwość kontroli i organizacji własnej 

pracy; 

* zmianowy system pracy; 

* wykonywanie pracy dla jednego lub większej liczby 

osbiorców 

2005 

Praca a obowiązki 

rodzinne 

[Reconciliation between 

work and family life] 

ankieta ZD-E 

gospodarstwa 

domowe oraz osoby 

w wieku 15 lat i 

więcej, będące 

członkami tych 

gospodarstw 

* opieka nad dziećmi do 14 lat lub osobami dorosłymi 

wymagającymi pomocy, będącymi członkami gospodarstwa 

domowego; 

* opinia na temat możliwości dostosowania organizacji życia 

zawodowego do sytuacji rodzinnej 

* główne przyczyny pracy w ograniczonym wymiarze czasu lub 

niewykonywania pracy, wynikające z konieczności opieki nad 

członkami rodziny; 

* możliwość zmiany organizacji czasu pracy, aby wykorzystać 

dzień wolny z powodów rodzinnych; 

* korzystanie z urlopu wychowawczego w ciągu ostatnich 12 

miesięcy przed badaniem 

2006 

Przejście z pracy na 

emeryturę 

[Transition from work 

into retirement] 

ankieta ZD-F 

gospodarstwa 

domowe oraz osoby 

w wieku 50–69 lat, 

będące członkami 

tych gospodarstw 

* liczba i struktura populacji osób w wieku 50-69 lat według 

cech demograficzno-społecznych (wiek, płeć, poziom 

wykształcenia) i miejsca zamieszkania; 

* obecny status na rynku pracy oraz status na rynku pracy 

bezpośrednio po odejściu z ostatniego miejsca pracy (dla osób, 

które pracowały po ukończeniu 49 roku życia); 

* planowany wiek przejścia na emeryturę, główne przyczyny 

przejścia na emeryturę, powody przedłużenia okresu pracy i 

faktyczny wiek rozpoczęcia pobierania emerytury 

2007 

Wypadki przy pracy i 

problemy zdrowotne 

związane z pracą 

[Accidents at work and 

work-related health 

gospodarstwa 

domowe oraz osoby 

w wieku 15 lat i 

więcej pracujące i 

niepracujące, które 

* rodzaje wypadków i ich liczba oraz liczba osób 

poszkodowanych w wypadkach przy pracy zaistniałych w 

okresie ostatnich 12 miesięcy oraz okresy niezdolności do pracy 

spowodowane wypadkami przy pracy; 

* problemy zdrowotne związane z pracą odczuwane w okresie 

                                                 
3
 Obecnie obowiązującą podstawą prawną jest „Wieloletni program modułów ad hoc na lata 2007-2009”. 
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problems] 

ankieta ZD-G 

poprzednio 

pracowały, będące 

członkami tych 

gospodarstw 

ostatnich 12 miesięcy (według liczby i typu dolegliwości oraz 

wpływu na codzienną aktywność) oraz okresy niezdolności do 

pracy spowodowane problemami zdrowotnymi; 

* warunki pracy (czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla 

zdrowia związane ze środowiskiem pracy, m.in. hałas, wibracja, 

czynniki chemiczne, obciążenie fizyczne i psychiczne) 

2008 

Sytuacja na rynku pracy 

migrantów i ich 

potomków 

[Labour market 

situation of migrants 

and their immediate 

descendants] 

ankieta ZD-H 

gospodarstwa 

domowe oraz osoby 

w wieku 15 lat i 

więcej, będące 

członkami tych 

gospodarstw 

domowych, które są 

migrantami lub ich 

potomkami w 

pierwszej linii 

* liczba migrantów i ich potomków w pierwszej linii według 

cech demograficzno-społecznych (płeć, wiek, wykształcenie), 

statusu na rynku pracy, w powiązaniu z cechami takimi jak: kraj 

urodzenia rodziców, rok uzyskania obywatelstwa, liczba lat 

przebywania w Polsce 

2009 

Wejście ludzi młodych 

na rynek pracy 

[Entry of young people 

into the labour market] 

ankieta ZD-I 

gospodarstwa 

domowe oraz osoby 

w wieku 15–34 lat, 

będące członkami 

tych gospodarstw 

* liczba i struktura populacji ludzi młodych według cech 

demograficzno-społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia) 

i miejsca zamieszkania; 

* wpływ czynników środowiskowych na obecną pozycję ludzi 

młodych na rynku pracy (najwyższy poziom wykształcenia 

rodziców, kraj urodzenia rodziców); 

* miesiąc i rok zakończenia formalnej edukacji, typ szkoły; 

* obecny status na rynku pracy, status na rynku pracy po 

zakończeniu formalnej edukacji oraz charakterystyka pierwszej 

pracy (miesiąc i rok rozpoczęcia, czas trwania, status 

zatrudnienia, zawód, rodzaj umowy o pracę, metody 

poszukiwania pracy) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności nie analizuje żadnych danych 

pochodzących ze źródeł zastanych. 

2.1.2 Badania empiryczne 

 Podstawowym źródłem danych BAEL są ankiety GUS: ZD i ZG. W trakcie badania 

dla każdego gospodarstwa domowego wypełniany jest formularz ZG, stanowiący kartotekę 

gospodarstwa domowego, oraz formularz ZD, stanowiący ankietę badania aktywności 

ekonomicznej ludności, wypełniany dla każdego członka gospodarstwa domowego. Ważne 

jest to, iż w kartotece ZG ujawniane są informacje o wszystkich członkach gospodarstwa 

domowego, także tych, którzy w wyniku przyjętych założeń metodologicznych nie są 

kwalifikowani do dalszego badania w ankiecie ZD. Stąd osoby, które odbywają służbę 

wojskową, odbywają karę pozbawienia wolności, mieszkają w internatach, domach 

studenckich, hotelach pracowniczych, domach opieki społecznej i innych gospodarstwach 

zbiorowych bądź przebywają za granicą powinny być jedynie rejestrowane w Kartotece 
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Gospodarstwa Domowego ZG na podstawie informacji uzyskanych od innych członków 

gospodarstwa domowego. 

 Dodatkowo, do uogólniania wyników badania na populację generalną 

wykorzystywane są szacunki demograficzne ludności, a przy okazji badań modułowych 

źródłem danych są osobne ankiety. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Do stosowanych w BAEL technik badawczych należy zaliczyć ankietę i wywiad 

kwestionariuszowy. Badanie prowadzone jest przez ankieterów w wylosowanych 

mieszkaniach, rzadziej ma ono formę wywiadu telefonicznego. Pierwsza wizyta ankietera 

powinna być poprzedzona listem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informującym 

o celu badania oraz o fakcie wylosowania mieszkania do badania. Odpowiedzi na pytania 

powinna udzielać osoba, której ankieta dotyczy. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 

możliwość, aby za osobę nieobecną odpowiedzi udzielił inny członek gospodarstwa 

domowego, zorientowany w sytuacji zawodowej osoby nieobecnej. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem aktywności ekonomicznej ludności objęte są wszystkie osoby w wieku 

15 lat i więcej, zamieszkałe w wylosowanych do badania mieszkaniach. Od I kwartału 2006 

roku dane BAEL liczone są w oparciu o dokładną datę urodzenia. 

 Obserwacja populacji objętej badaniem dokonywana jest poprzez gospodarstwa 

domowe, rozumiane jako zespoły osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także 

niespokrewnionych mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie, przy czym jeżeli 

któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, tworzy ona oddzielne, 

jednoosobowe gospodarstwo domowe. Do członków gospodarstwa domowego zalicza się 

osoby: 

(1) obecne w gospodarstwie domowym (zameldowane na pobyt stały lub czasowy, 

przebywające bez zameldowania przez okres powyżej 3 miesięcy), 

(2) nieobecne przez okres do 3 miesięcy (np. przebywające w sanatoriach, w delegacji 

służbowej), 

(3) nieobecne przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli nieobecność wynikała 

z charakteru wykonywanej przez nich pracy (marynarze, rybacy, geodeci)
4
. 

                                                 
4
 Do 2006 roku włącznie okresem granicznym były 2 miesiące. 
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 Poza zakresem badania pozostają natomiast członkowie gospodarstw domowych 

przebywający za granicą powyżej 3 miesięcy oraz ludność zamieszkała w gospodarstwach 

zbiorowych takich, jak hotele pracownicze, domy studenckie, internaty, koszary wojskowe, 

domy opieki społecznej itp. W związku z tym liczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

uzyskana po uogólnieniu wyników badania jest mniejsza o około 961 tys. od szacowanej 

liczby ludności według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku. 

 W I kwartale 2009 roku w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zbadano 

18,6 tys. gospodarstw domowych i około 44,9 tysięcy osób. 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności przeprowadzane jest metodą 

reprezentacyjną, w której badana próba stanowi 0,2% ogólnej liczby mieszkań. Metoda ta 

umożliwia uogólnienie wyników badania na populację generalną. Od II kwartału 2003 roku 

do uogólniania wyników badania stosowane są szacunki demograficzne ludności pochodzące 

z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań z 2002 roku. W związku z powyższym dane BAEL od 2003 roku nie są 

w pełni porównywalne z wynikami badań z poprzednich okresów. Należy jednocześnie 

podkreślić, iż metoda uogólniania wyników zapewnia reprezentatywność BAEL w skali 

ogólnokrajowej. Podstawowe wyniki przedstawiane są także na poziomie województw, ale 

przy bardziej szczegółowych analizach dezagregacja do poziomu NUTS3 może się wiązać 

z utratą reprezentatywności, zaś dezagregacja do poziomu powiatów (NUTS4) w ogóle nie 

jest możliwa. W praktyce oznacza to, że przydatność BAEL z punktu widzenia analiz 

prowadzonych na poziomie województwa jest ograniczona. 

 Badanie prowadzone jest w Polsce kwartalnie od maja 1992 roku. Do I kwartału 

1999 roku badanie było przeprowadzane tylko w środkowym tygodniu kwartału. W II i III 

kwartale 1999 roku badanie nie było zrealizowane, natomiast od IV kwartału 1999 roku 

BAEL prowadzony jest w sposób ciągły. Zastosowanie metody obserwacji ciągłej (ruchomy 

tydzień badania) oznacza, iż w każdym z 13 tygodni danego kwartału
5
 ankieterzy odwiedzają 

określoną liczbę losowo wybranych mieszkań (aktualnie są to 2053 mieszkania, stanowiące 

1/13 część kwartalnej próby) i zbierają dane o aktywności ekonomicznej osób, zamieszkałych 

w wylosowanych mieszkaniach, według stanu na tydzień poprzedzający badanie. Każda 

próba kwartalna jest tak skonstruowana, by wszystkie próbki tygodniowe miały jednakową 

wielkość i budowę. Przy takiej metodzie obserwacji można uznać, iż wyniki badania ilustrują 

przeciętną dla całego kwartału sytuację na rynku pracy. 

                                                 
5
 Stosowane obecnie w BAEL pojęcie kwartału różni się nieco od kwartału kalendarzowego: każdy kwartał 

BAEL liczy 13 tygodni i jego początek wypada zawsze w poniedziałek. 
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 Charakterystyczną cechą badania jest rotacyjny schemat doboru prób, który pozostał 

niezmieniony od drugiego kwartału 1993 roku. Każda próba elementarna używana jest 

według zasady 2-(2)-2: dwa kwartały w badaniu, dwa kwartały przerwy, znów dwa kwartały 

w badaniu. Oznacza to, że próba na każdy kwartał składa się z czterech prób elementarnych 

i co kwartał dokonuje się częściowej wymiany tych prób. Stąd do ankietowania w danym 

kwartale przeznacza się dwie próby elementarne badane w kwartale poprzednim, jedną próbę 

elementarną nowowprowadzoną do badania oraz jedną próbę elementarną niezbadaną 

w kwartale poprzednim, a która została wprowadzona do badania dokładnie przed rokiem. 

Poszczególne próby elementarne losowane są w sposób wzajemnie niezależny; a więc losując 

daną próbę elementarną nie bierze się zupełnie pod uwagę wyników losowania innych prób. 

Taki sposób konstrukcji próby umożliwia tworzenie paneli (kwartalnych lub rocznych), które 

pozwalają na analizę dynamiki na rynku pracy, głównie poprzez obserwowanie przepływów 

między stanami na rynku pracy. 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności realizowane jest na próbie wylosowanej 

przy zastosowaniu schematu losowania dwustopniowego z różnymi prawdopodobieństwami 

wyboru jednostek pierwszego stopnia. 

Jednostkami losowania pierwszego stopnia są rejony statystyczne w miastach i 

obwody spisowe na wsi (w bardzo rzadkich przypadkach jednostki losowania tworzy się 

łącząc ze sobą dwa lub więcej sąsiednich rejonów lub obwodów). Jednostkami losowania 

drugiego stopnia są mieszkania, przy czym w losowaniu nie biorą udziału pomieszczenia w 

obiektach ruchomych i w obiektach zbiorowego zamieszkania oraz pomieszczenia 

prowizoryczne. Zastosowanie na terenach wiejskich mniejszych jednostek losowania 

pierwszego stopnia jest korzystne ze względów organizacyjnych, lecz wpływa ujemnie na 

precyzję wyników dotyczących wsi. W celu poprawy tej sytuacji zastosowano tzw. 

nadreprezentację wsi, czyli z terenów wiejskich losowano do próby o 10% więcej mieszkań 

niż wynikałoby to z tzw. alokacji proporcjonalnej (do liczby mieszkań w populacji). 

Losowanie jednostek pierwszego stopnia oraz mieszkań przeprowadza się na podstawie 

Krajowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Rejestr ten składa się m.in. 

z systemu BREC stanowiącego zbiór rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz 

z systemu NOBC będącego systemem identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków 

i mieszkań. 

 Jednostki pierwszego stopnia losowane są z zastosowaniem tzw. warstwowania. 

Podstawą podziału na warstwy jest podział na województwa. Ustalając liczbę mieszkań 

losowanych z poszczególnych województw, dla polepszenia precyzji wyników dla 
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województw mniejszych (o mniejszej liczbie ludności i mieszkań) zastosowano 

nadreprezentowanie województw małych połączone z niedoreprezentowaniem województw 

dużych. Nieproporcjonalna konstrukcja próby BAEL, powstała zarówno przy podziale 

na województwa, jak i przy wspomnianym poprzednio podziale na miasto/wieś, została 

zrekompensowana na etapie obliczania wyników: mnożniki uogólniające (tzw. wagi) są dla 

terenów nadreprezentowanych odpowiednio mniejsze, a dla niedoreprezentowanych 

odpowiednio większe. 

2.2.2 Teren badań 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności realizowane jest na terenie całego kraju, 

w tym także w województwie mazowieckim. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

 Wyniki BAEL nie są szczegółowo analizowane przez GUS. Wynika to w głównej 

mierze z konieczności jak najszybszej publikacji uzyskanych rezultatów, a samo opracowanie 

zebranych przez ankieterów danych, obliczenie wag i wygenerowanie podstawowych tablic 

jest wystarczająco czasochłonne – pierwsze wstępne wyniki publikowane są zwykle po około 

60 dniach od zakończenia danego kwartału, zaś przygotowanie pełnej publikacji wymaga 

kolejnych dwóch miesięcy. 

 Z tego względu analiza wyników kwartalnych ogranicza się do krótkiego opisu 

bieżących tendencji na rynku pracy, natomiast zasadniczą część każdej publikacji stanowią 

tablice wynikowe. Stosowane są w nich jedynie podstawowe metody statystyki opisowej, 

takie jak rozkład zmiennej, średnia czy współczynnik zmienności. W informacjach 

sygnalnych często wykorzystywane są również indeksy, pokazujące dynamikę zmian różnych 

wskaźników w stosunku do sytuacji przed kwartałem lub przed rokiem. Nieliczne wskaźniki 

i wielkości prezentowane są na wykresach czy mapach. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Brak. 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Brak. 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 Kwartalna publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski zawiera cztery rodzaje 

tablic wynikowych: tablice przeglądowe, wskaźniki strukturalne wyznaczane na podstawie 
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BAEL w Polsce i Unii Europejskiej, wybrane wyniki ze wskaźnikami precyzji oraz aktualne 

tablice wynikowe. 

 Tablice przeglądowe zawierają informację o ludności w wieku 15 lat i więcej 

ze względu na status na rynku pracy (pracujący w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 

bezrobotni i bierni) oraz o współczynniku aktywności zawodowej, wskaźniku zatrudnienia 

i stopie bezrobocia we wszystkich kolejnych falach BAEL (od maja 1992). Przedstawiona jest 

także informacja o liczbie pracujących według statusu zatrudnienia (pracownicy najemni, 

pracodawcy, pracujący na własny rachunek oraz pomagający członkowie rodzin). Od II 

kwartału 2007 roku publikowane w tym rozdziale informacje poszerzono o: 

 liczbę pracujących według sektora ekonomicznego (rolnictwo, przemysł, usługi); 

 współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia 

według płci i grup wieku; 

 dane o bezrobociu długotrwałym według płci (stopa bezrobocia długotrwałego 

i udział bezrobotnych długotrwałych w bezrobotnych ogółem); 

 liczbę ludności w wieku 15 lat i więcej oraz liczbie aktywnych zawodowo według 

płci i poziomu wykształcenia. 

W wyżej wymienionych tablicach przeglądowych publikowane są dane od 2003 roku (w tym 

wielkości dla poszczególnych kwartałów i wielkości średnioroczne). 

 Wskaźniki strukturalne, jak już wspominano, służą do oceny stopnia realizacji 

poszczególnych celów Strategii Lizbońskiej z 2000 roku. Średnioroczne dane dla Polski 

począwszy od 2003 roku zestawiane są ze średnią dla krajów Wspólnoty Europejskiej (EU15, 

EU25, EU27). Ze względu na jednolitą metodologię ich wyznaczania, dane te są 

porównywalne dla wszystkich państw członkowskich. W tablicach przedstawione są 

w szczególności następujące wskaźniki: 

 wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 lata; 

 wskaźnik zatrudnienia dla osób starszych, w wieku 55-64 lata; 

 zharmonizowana stopa bezrobocia – obliczana przez Eurostat według ujednoliconej 

metody wyznaczania stopy bezrobocia dla każdego z krajów członkowskich w oparciu 

o dane BAEL i dane o bezrobociu rejestrowanym; 

 stopa bezrobocia długotrwałego – udział bezrobotnych poszukujących pracy rok lub 

dłużej (12 miesięcy lub więcej) w liczbie aktywnych zawodowo
6
; 

                                                 
6
 GUS, w odróżnieniu od Eurostatu, oblicza ten wskaźnik, odnosząc liczbę bezrobotnych poszukujących pracy 

ponad rok, a więc 13 miesięcy bądź dłużej, do liczby osób aktywnych zawodowo. 
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 osoby w wieku 18-59 lat w gospodarstwach domowych bez osób pracujących – 

wskaźnik obliczany jest jako udział osób w wieku 18-59 lat będących członkami 

gospodarstw domowych bez osób pracujących w ogólnej liczbie członków 

gospodarstw w tej samej grupie wieku; 

 dzieci w gospodarstwach domowych bez osób pracujących – wskaźnik obliczany jest 

jako udział osób w wieku 0-17 lat będących członkami gospodarstw domowych bez 

osób pracujących w ogólnej liczbie członków gospodarstw w tej samej grupie wieku; 

 kształcenie ustawiczne dorosłych – wskaźnik obliczany jest jako udział osób w wieku 

25-64 lata uczących się i dokształcających się w ludności ogółem w tej samej grupie 

wieku; 

 wykształcenie osób młodych – wskaźnik obliczany jest jako udział osób w wieku 20-

24 lata z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym w ogólnej liczbie 

osób w tym wieku; 

 zróżnicowanie regionalne (NTS2) wskaźnika zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 

lata mierzone współczynnikiem zmienności; 

 średni wiek dezaktywizacji zawodowej (wyjścia z siły roboczej); 

 młodzież niekontynuująca nauki – wskaźnik obliczany jest jako udział osób w wieku 

18-24 lata z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują nauki i 

nie dokształcają się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku. 

 W zasadniczej części opracowania informacje o aktywności ekonomicznej 

poszczególnych grup na rynku pracy przedstawione są tylko dla bieżącego badania, ale za to 

w bardziej szczegółowych przekrojach. W tej części publikacji GUS wyróżniono sześć 

działów tematycznych. 

 Po pierwsze, są to informacje o aktywności ekonomicznej, to jest liczbie pracujących 

(w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy), liczbie bezrobotnych i liczbie biernych oraz 

o poziomie współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i stopy 

bezrobocia przedstawionych w przekroju płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, stopnia 

pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, miejsca zamieszkania (miasto/wieś) oraz 

regionów i województw. W podobnym ujęciu przedstawione są informacje o aktywności 

ekonomicznej absolwentów oraz aktywności ludności wiejskiej według związku 

z gospodarstwem rolnym. Bardzo ważnym elementem monitorowania aktywności 

ekonomicznej ludności jest spojrzenie na tę aktywność z punktu widzenia kontynuacji 

edukacji i kształcenia pozaszkolnego. Przedstawione w tym rozdziale tablice przekrojowe 

zawierają informacje o aktywności ekonomicznej osób kontynuujących edukację według typu 
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szkoły (osobno dla osób uczących się w szkołach dziennych, co pozwala także na uzyskanie 

informacji o liczebności poszczególnych populacji dla osób uczących się w innych typach 

szkół). Podobnie monitorowane są także informacje dotyczące osób w wieku 15-64 lata 

uczestniczących w pozaszkolnych formach podnoszenia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych. Na ten temat dostarczane są informacje dotyczące liczby osób ogółem 

szkolących się oraz szkolących się osób pracujących według inicjatora szkolenia 

(dokształcanie organizowane przez zakład pracy, kurs za pośrednictwem urzędu pracy, kurs 

z własnej inicjatywny, samokształcenie kierowane), formy nauki (wykłady, nauka 

na stanowisku pracy, seminaria/konferencje, nauka w formie mieszanej), celu dokształcania 

(zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, zmiana 

kwalifikacji zawodowych, rozwijania własnych zainteresowań), inicjatora szkolenia 

(dokształcanie organizowane przez zakład pracy, kurs z własnej inicjatywny, samokształcenie 

kierowane), wieku i dziedziny szkolenia. 

 Po drugie, prezentowane są informacje o pracujących według statusu zatrudnienia 

(ogółem z wyróżnieniem sektora prywatnego, a w nim pracujący w rolnictwie 

indywidualnym, pracownicy najemni z podziałem na sektor prywatny i publiczny, pracujący 

na własny rachunek, pracodawcy, pomagający członkowie rodzin) oraz według płci, wieku, 

poziomu wykształcenia, przekroju miasto/wieś i wybranych sekcji PKD. Podawana jest także 

informacja o pracujących według rodzaju umowy o pracę, wykonywanego zawodu, liczby 

godzin przepracowanych w badanym tygodniu czy wymiaru czasu pracy. Kwartalne 

sprawozdania o aktywności ekonomicznej ludności Polski zawierają także informacje 

o pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy według przyczyn (nauka w szkole, 

choroba, niepełnosprawność; niemożność znalezienia pracy w pełnym wymiarze; taki wymiar 

czasu opowiada respondentowi; opieka nad dziećmi, osobą niepełnosprawną). Podane są też 

dane o pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy według sektorów ekonomicznych 

(przemysł, rolnictwo, usługi), wieku, poziomu wykształcenia i liczby przepracowanych 

godzin w pracy głównej i dodatkowej. Kolejna tabela zawiera informacje o poszukujących 

innej pracy głównej lub dodatkowej według przyczyn poszukiwania, wieku, wykształcenia 

i wybranych sekcji PKD. 

Po trzecie, zeszyty kwartalne niosą informacje o populacji bezrobotnych według 

przyczyn zaprzestania pracy, czasu poszukiwania pracy, metod poszukiwania pracy i rodzaju 

poszukiwanej pracy oraz kategorii bezrobotnych. Charakteryzowani są również dosyć 

szczegółowo bezrobotni uprzednio pracujący według zawodu wykonywanego w ostatnim 
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miejscu pracy, wybranych sekcji PKD ostatniego miejsca pracy, sektora własności, statusu 

zatrudnienia i stażu w ostatnim miejscu pracy. 

 Po czwarte, w opracowaniu znajdują się trzy tablice wynikowe dotyczące ludności 

biernej zawodowo według przyczyn bierności i wieku, poziomu wykształcenia oraz 

przyczyn zaprzestania pracy. Choć opis tej grupy jest dosyć lakoniczny, to i tak stanowi 

podstawowe źródło informacji o ludności nieaktywnej ekonomicznie, która jest dość słabo 

charakteryzowana w standardowych sprawozdaniach GUS. 

 Po piąte, w opracowaniu znajdują się dwie tablice wynikowe charakteryzujące 

gospodarstwa domowe, to znaczy struktura gospodarstw według liczby osób pracujących 

w gospodarstwie domowym oraz struktura gospodarstw według aktywności ekonomicznej 

członków gospodarstwa. 

 I po szóste, BAEL jest także źródłem informacji o sytuacji osób niepełnosprawnych 

na rynku pracy. W standardowych sprawozdaniach podaje się dane o aktywności 

ekonomicznej osób niepełnosprawnych, to jest o liczbie pracujących (w tym: w pełnym 

i niepełnym wymiarze), liczbie bezrobotnych, liczbie biernych oraz trzy miary względne 

aktywności odrębnie według stopnia niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki 

stopień niepełnosprawności), typu gospodarstwa domowego (pracowników, rolników, 

pracowników użytkujących gospodarstwa rolne, pracujących na własny rachunek oraz 

emerytów i rencistów), wybranych cech demograficznych, wymiaru czasu pracy 

(pełny/niepełny wymiar czasu), wybranych sekcji PKD, statusu zatrudnienia, kategorii 

bezrobotnych, okresu poszukiwania pracy i wybranych metod poszukiwania pracy. Podawana 

jest też struktura gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną według aktywności 

zawodowej członków gospodarstwa oraz informacja o liczbie biernych zawodowo 

niepełnosprawnych według przyczyn bierności. 

 Podsumowując, w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski 

przygotowywanej przez GUS można znaleźć jedynie jedną tablicę, w której zaprezentowane 

są dane w przekroju województw. Dotyczy to zestawienia zawierającego rozbicie ludności 

ogółem w wieku 15 lat i więcej na płeć, miejsce zamieszkania oraz poszczególne stany 

na rynku pracy (aktywnych zawodowo, w tym pracujących w pełnym i niepełnym wymiarze 

czasu oraz bezrobotnych, a także biernych zawodowo). W tablicy tej zamieszczono także 

informacje o współczynniku aktywności zawodowej, stopie bezrobocia i wskaźniku 

zatrudnienia dla tych przekrojów. Nieco więcej informacji o wynikach BAEL 

w poszczególnych województwach publikują natomiast regionalne urzędy statystyczne. 

Co kwartał powstają opisowe opracowania sygnalne, udostępniane w Internecie, pod tytułem 
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Aktywność ekonomiczna ludności w województwie … w … kwartale … roku. Ich zawartość 

nie jest jednak ujednolicona, to znaczy występują różnice między województwami w zakresie 

i sposobie opracowywania i publikowania tych danych. Ponadto, sam poziom szczegółowości 

tych opracowań również pozostawia wiele do życzenia, a w ślad za informacją sygnalną nie 

idzie żadna obszerniejsza publikacja z tablicami wynikowymi. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Kwartalne opracowania Aktywność ekonomiczna ludności Polski niosą niezwykle 

szeroki zakres informacji dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy. O wiele 

korzystniejsze od przejrzenia publikacji może być jednak uzyskanie dostępu do bazy danych 

jednostkowych BAEL. Wynika to z kilku względów. 

 Po pierwsze, w opracowaniach GUS poszczególne populacje na rynku pracy 

charakteryzowane są według różnorodnych przekrojów, których kryteria wyboru nie zawsze 

pozostają jednak jasne, a sam dobór przekrojów – optymalny z punktu widzenia prowadzenia 

analiz rynku pracy i skutecznej polityki. Zestawienia tych przekrojów często różnią się 

w przypadku poszczególnych grup na rynku pracy, a co gorsza, klasy danej cechy różnią się 

czasem w zależności od badanej populacji (np. wiek, wykształcenie, klasy wielkości miast, 

status zatrudnienia). Baza danych jednostkowych BAEL pozwala natomiast na przedstawianie 

wyników w dowolnych przekrojach, bardziej dopasowanych do indywidualnych potrzeb. 

 Po drugie, w publikacji wyraźnie zmarginalizowany został problem zróżnicowania 

regionalnego sytuacji na rynku pracy i jedynie w jednej tabeli podane są dane dla 

poszczególnych województw. Opracowania Urzędu Statystycznego w Warszawie służą 

niewielką pomocą w tym zakresie. Natomiast baza danych jednostkowych BAEL ponownie 

pozwoliłaby w takiej sytuacji na wygenerowanie dowolnych tablic w przekroju 

terytorialnym
7
. 

 Po trzecie, publikacja, choć obszerna, nie przedstawia wszystkich możliwych 

do wygenerowania wskaźników i nie omawia wielu problemów zawartych w ankiecie. 

Wydaje się, że do najważniejszych tematów, które nie są poruszane w opracowaniu GUS 

można zaliczyć: 

 charakterystyka społeczno-demograficzna i kwalifikacyjna osób pracujących 

w nietypowych warunkach (na zmiany, w domu, wieczorami, w weekendy, w nocy) 

oraz w szerszym wymiarze pracujących w niepełnym wymiarze i na czas określony; 

                                                 
7
 Dowolność jest tutaj oczywiście ograniczona koniecznością zachowania reprezentatywności. 
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 aktywność ekonomiczna a staż pracy ogółem i staż pracy u obecnego/ostatniego 

pracodawcy, w tym udział osób, które rozpoczęły pracę w ciągu ostatniego kwartału; 

 przeciętna wysokość płacy progowej a cechy społeczno-demograficzne i kwalifikacje 

osób bezrobotnych; 

 liczba i podstawowa charakterystyka migrantów zarejestrowanych w kartotece ZG, 

w tym płeć, wiek, wykształcenie, przyczyny i okres nieobecności oraz kraj pobytu; 

 długotrwałe bezrobocie i przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych 

w zależności od cech demograficzno-społecznych oraz kwalifikacyjno-zawodowych 

bezrobotnych; 

 indywidualne źródła utrzymania respondenta i dochody gospodarstwa domowego 

a aktywność ekonomiczna członków gospodarstwa domowego; 

 charakterystyka osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, na przykład 

absolwentów, osób w wieku 50 lat i więcej itp.; 

 dojazdy do pracy (w 2008 rok pojawiło się kilka pytań w ankiecie które w żaden 

sposób nie były analizowane); 

 wskaźnik pokazujący, ile osób niepracujących przypada na 100 osób pracujących 

w wieku 15 lat i więcej i jego zróżnicowanie w różnych przekrojach. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Nie dotyczy. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Nie dotyczy. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności dostarcza niezwykle szerokiego 

wachlarza informacji o stronie podażowej rynku pracy i w tym obszarze jest unikatowym 

zbiorem danych. Niemniej jednak można dostrzec w nim pewne luki badawcze. 

 Najpoważniejszą kwestią jest brak odpowiednich danych o dochodach 

respondentów, zarówno zarobkowych, jak i niezarobkowych. W BAEL mamy co prawda 

pytanie o indywidualne źródła utrzymania respondenta, a także o główne i dodatkowe źródła 

dochodów gospodarstwa domowego i wysokości zarobków netto w głównym miejscu pracy 

w przypadku pracowników najemnych, ale nie są to wystarczające dane do przeprowadzenia 

rzetelnej analizy determinant aktywności zawodowej. W szczególności, deklarowane przez 

respondentów wysokości płac są wyraźnie zaniżone i występuje wiele odmów odpowiedzi. 
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 Kolejny ważny element to nieuwzględnienie w szczegółowych analizach migrantów 

zarobkowych (osoby przebywające za granicą dłużej niż 3 miesiące nie są objęte ankietą 

ZD). Tak jak wspominano, kwestionariusz gospodarstwa domowego pozwala 

scharakteryzować tę grupę jedynie pod względem wieku, płci, wykształcenia, przyczyn 

i okresu nieobecności oraz kraju pobytu. Informacje te nie pozwalają więc na pogłębioną 

analizę determinant podjęcia decyzji o migracji czy też aktywności ekonomicznej migrantów 

za granicą. Co więcej, jeszcze do niedawna w BAEL nie było żadnej informacji o mobilności 

wewnętrznej ludności. W 2008 roku ankieta ZD została jednak rozszerzona o kilka pytań 

charakteryzujących dojazdy do pracy (odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania, 

używane środki transportu, częstotliwość i przeciętny czas dojazdów). 

 Jak już wspominano, w BAEL pomijane są także osoby zamieszkałe 

w gospodarstwach zbiorowych, co oznacza, że badanie nie obejmuje populacji studentów 

zamieszkałych w domach studenckich, podczas gdy można przypuszczać, iż jest to istotna 

grupa z perspektywy mazowieckiego (a szczególnie warszawskiego) rynku pracy. 

 W BAEL brakuje również informacji o zawodzie wyuczonym respondentów, co jest 

istotne przy analizie niedopasowań kwalifikacyjnych, zwłaszcza w przypadku absolwentów 

borykających się z problemami na rynku pracy. W tym kontekście można byłoby również 

wprowadzić więcej pytań dotyczących posiadanego przez respondentów kapitału ludzkiego, 

takich jak znajomość języków obcych, umiejętności i wiedza z zakresu IT czy 

przedsiębiorczość. 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 Przy monitorowaniu sytuacji na lokalnym rynku pracy warto wykorzystać 

następujące wskaźniki dostępne w BAEL i możliwe do wygenerowania z użyciem bazy 

danych jednostkowych: 

 wskaźnik zatrudnienia; 

 współczynnik aktywności zawodowej; 

 stopa bezrobocia; 

 stopa bezrobocia długookresowego; 

 struktura pracujących według cech pracodawcy (tj. sektor własności, sekcja PKD, 

wielkość firmy) oraz formy zatrudnienia (statusu i rodzaju umowy o pracę); 
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 struktura pracujących w nietypowych warunkach (na zmiany, w domu, wieczorami, w 

weekendy, w nocy); 

 struktura pracujących według wykonywanego zawodu; 

 przeciętny czas pracy i charakterystyka rozkładu czasu pracy;  

 staż pracy ogółem i staż pracy u obecnego/ostatniego pracodawcy, w tym udział osób, 

które rozpoczęły pracę w ciągu ostatniego kwartału; 

 przeciętny czas pozostawania w bezrobociu; 

 charakterystyka rozkładu i przeciętna płaca progowa; 

 struktura bezrobotnych według metod poszukiwania pracy; 

 struktura biernych według przyczyn zaprzestania aktywności zawodowej; 

 liczba i podstawowa charakterystyka migrantów zarejestrowanych w kartotece ZG; 

 struktura gospodarstw domowych na terenie województwa według głównych źródeł 

dochodów. 

W miarę możliwości należy rozpatrywać wszystkie wielkości w rozbiciu na podstawowe 

cechy demograficzno-społeczne, takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia i miejsce 

zamieszkania.  Baza danych jednostkowych umożliwi obliczenie wymienionych powyżej 

wskaźników dla województwa mazowieckiego i w pierwszym kroku należy porównać 

odpowiednie wielkości z wynikami innych regionów i z przeciętną sytuacją w kraju. Z uwagi 

na dużą heterogeniczność województwa mazowieckiego taka analiza może oczywiście mieć 

ograniczoną przydatność, ale jest to dobry punkt wyjścia do bardziej szczegółowych badań. 

 Osobną kwestię stanowi analiza przepływów na rynku pracy. Ogromną zaletą 

badania aktywności ekonomicznej ludności jest to, że pozwala ono na budowanie paneli 

i w efekcie także na obserwowanie przepływów między stanami na rynku pracy, zarówno 

w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Na poziomie województw analiza taka może jednak 

prowadzić do utraty reprezentatywności. Wielkość próby badawczej nie pozwala bowiem 

na głęboką dezagregację wskaźników rynku pracy, zwłaszcza odnośnie relatywnie małych 

populacji (np. osób niepełnosprawnych, osób pracujących w nietypowych warunkach), 

co utrudnia z tego samego powodu analizę danych panelowych. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 W ramach badania aktywności ekonomicznej ludności powstało wiele opracowań, 

których szczegółowy spis zawiera każde kwartalne opracowanie. Spośród tych publikacji 

można polecić zakup następujących pozycji: 
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 kwartalne opracowania wyników BAEL zatytułowane Aktywność ekonomiczna 

ludności Polski; 

 opracowania wyników badań modułowych, tj. Typowe i nietypowe formy zatrudnienia 

w Polsce w 2004 roku, Pogodzenie pracy i obowiązków rodzinnych w Polsce w 2005 

roku, Przejście z pracy na emeryturę, Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne 

związane z pracą, Wejście ludzi młodych na rynek pracy. 

Ponadto, szczególnie rekomendowane jest uzyskanie dostępu do bazy danych jednostkowych 

BAEL. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności nie pozwala na zarekomendowanie 

ciekawych metod i narzędzi badawczych. Z technicznego punktu widzenia można polecić 

wykorzystanie poszczególnych rozwiązań przyjętych w BAEL w zakresie: 

 metody doboru próby i uogólniania wyników badania; 

 budowy kwestionariusza (podział na obszary tematyczne czy też moduły, 

zastosowanie filtra bazującego na uzyskanych odpowiedziach); 

 zagadnień poruszanych w ankiecie, konstrukcji pytań, kafeterii odpowiedzi; 

 tematyki i sposobu organizacji badań modułowych. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Z uwagi na omówione wcześniej luki badawcze, można zarekomendować zwrócenie 

uwagi na następujące zagadnienia: 

 wpływ świadczeń społecznych i innych pozapłacowych źródeł utrzymania 

na aktywność ekonomiczną ludności; 

 migracje zarobkowe i dojazdy do pracy w województwie mazowieckim; 

 niedopasowanie kwalifikacyjne na regionalnym rynku pracy; 

 sytuacja absolwentów na rynku pracy, ich ścieżki kariery; 

 nietypowe formy zatrudnienia, alterpraca. 

 Ponieważ badania modułowe BAEL nie są prezentowane w przekrojach 

terytorialnych, można spróbować „powtórzyć” je dla województwa mazowieckiego. 

 W dłuższej perspektywie można rozważyć prowadzenie cyklicznych badań 

gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw na obszarze województwa mazowieckiego, 

które pozwolą budować panele. To z kolei umożliwi na analizę dynamiki lokalnych rynków 

pracy. Być może  
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

 W wyniku opracowania informacji zbieranych w BAEL, GUS udostępnia trzy 

podstawowe rodzaje wynikowych informacji statystycznych. W ramach monitoringu rynku 

pracy powstają dwa opracowania sygnalne: tabelaryczna Kwartalna informacja o rynku pracy 

(maj, sierpień, listopad, luty) oraz opisowa Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej 

ludności (czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec), zaś ostateczne wyniki prezentowane są 

w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski (lipiec, październik, styczeń, kwiecień). 

Aktualnie wszystkie opracowania z ostatnich 3-4 lat są dostępne na stronie internetowej GUS. 

Główny Urząd Statystyczny publikuje również co kilka lat opracowania przeglądowe, 

przedstawiające wyniki badań z kilku kolejnych fal. W analizowanym okresie została wydana 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007. 

 Na poziomie regionalnym opracowywana jest natomiast jedynie informacja sygnalna 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim (czerwiec, wrzesień, 

grudzień, marzec). Opracowania te również dostępne są na stronie internetowej US w 

Warszawie. 

 Podsumowując, oprócz kwartalnych opracowań, przedstawiających bieżące wyniki 

badania, opublikowano następujące pozycje: 

 GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007, GUS, Warszawa, 

2009. 

 GUS, Kształcenie ustawiczne w 2003 roku, GUS, Warszawa, 2004. 

 GUS, Pogodzenie pracy i obowiązków rodzinnych w Polsce w 2005 roku, GUS, 

Warszawa, 2006. 

 GUS, Przejście z pracy na emeryturę, GUS, Warszawa, 2007. 

 GUS, Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w 2004 roku, GUS, 

Warszawa, 2005. 

 GUS, Wejście ludzi młodych na rynek pracy, GUS, Warszawa, 2010. 

 GUS, Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą, GUS, Warszawa, 

2008. 
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II.  PRACUJĄCY, WYNAGRODZENIA I CZAS PRACY W GOSPODARCE 

NARODOWEJ 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 Pracujących, wynagrodzenia i czas pracy w gospodarce narodowej. 

1.2 Cel lub cele badania 

 Jak podkreśla Program badań statystycznych statystyki publicznej, dostarczanie 

informacji o pracujących w Polsce stanowi podstawowy element badań rynku pracy. Bieżąca, 

operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach 

liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach 

strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. 

 Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania liczby 

pracujących według rodzajów działalności, sektorów i form własności oraz ich 

przestrzennego rozmieszczenia. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowywania 

informacji na potrzeby rachunków narodowych, organów rządowych, samorządowych 

i innych instytucji, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Narodowego Banku 

Polskiego oraz organizacji międzynarodowych (Eurostatu, OECD, Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego i ONZ). 

 W zakresie wynagrodzeń, głównym celem badania jest pozyskiwanie danych, które 

Prezes GUS jest zobowiązany ogłaszać w określonych terminach, przede 

wszystkim przeciętnych wynagrodzeń zarówno w gospodarce narodowej, jak i w sektorze 

przedsiębiorstw. Jest to o tyle istotne zagadnienie, że regulacje prawne uzależniają poziom 

wielu świadczeń społecznych, socjalnych czy też rozwiązań podatkowych od poziomu 

przeciętnych wynagrodzeń. Informacje o kształtowaniu się przeciętnych wynagrodzeń 

w podmiotach gospodarczych sektora przedsiębiorstw są również podstawą do podejmowania 

decyzji przez Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. 

 Z kolei badanie czasu pracy ma na celu pozyskanie informacji będących podstawą 

do oceny racjonalności wykorzystania przez pracowników czasu pracy jako podstawowego 

czynnika wpływającego bezpośrednio na wydajność i koszty pracy. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 Nie dotyczy. 
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1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 Dla zwiększenia czytelności oraz z uwagi na zróżnicowanie zakresu badań, ich 

częstotliwości oraz niejednorodności w zakresie podmiotów podlegających badaniu, 

najważniejsze dane przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 6. 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy badania pracujących i wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2009 roku 

Formularz 

Częstotliwość 

zbierania 

danych 

Podmiot badania Zakres danych (pracujący) 
Zakres danych 

(wynagrodzenia) 

Zakres danych (czas 

pracy) 

sprawozdanie 

SP-3 
(sprawozdanie o 

działalności 

gospodarczej 
przedsiębiorstw) 

raz w roku, dane 

należy przekazać 
do 16. marca 

* podmioty prowadzące działalność w formie spółek 

handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, 

przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów 
przedsiębiorców zagranicznych oraz osoby fizyczne, w których 

liczba pracujących wynosi do 9 osób – prowadzące działalność 

gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A (działy 
02 i 03), B do J, K (działy 64 i 66), L, M, N, P (z wyłączeniem 

szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R i S (działy 95 i 96), 
 

* metoda reprezentacyjna (4%) 

* liczba pracujących ogółem i w głównych miejscu 
pracy, w tym kobiety, w dniu 31. grudnia, w tym: 

- właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie 

pomagający członkowie ich rodzin, wspólnicy 
pracujący w spółce bez umowy o pracę; 

- zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (łącznie z 

sezonowymi), w tym niepełnozatrudnieni 
* liczba uczniów zatrudnionych w dniu 31. grudnia 

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego; 
* przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy 

* łączna kwota wynagrodzeń 

brutto łącznie z 

obligatoryjnymi składkami na 
ubezpieczenia społeczne oraz 

zaliczkami na podatek 

dochodowy wypłacona w 
danym roku zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę 

* brak 

sprawozdanie 
Z-06 

(sprawozdanie o 

pracujących, 
wynagrodzeniach 

i czasie pracy) i 

załącznik do Z-06 
(sprawozdanie o 

zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach 
nauczycieli 

akademickich) 

raz w roku do 

18. stycznia 
następnego roku z 

danymi za badany 

rok 

*osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej (jednostki działalności finansowej i 
ubezpieczeniowej – działy 64–66, Telekomunikacja Polska 

S.A., przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska, 

Agencja Nieruchomości Rolnych, grupa 84.3, dział 85 z 
wyjątkiem podklasy 85.42.B oraz działy 87 i 88 – według  

jednostek lokalnych), osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą bez względu na rodzaj prowadzonej działalności 
oraz liczbę pracujących; z wyłączeniem osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 

oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
o liczbie pracujących do 9 osób w zakresie sekcji: A (działy 

02 i 03), B do J, K (dział 64 i 66 z wyłączeniem banków, 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji 
ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i 

funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy 

inwestycyjnych, towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, 
N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego podklasa 

85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej), R, S (działy 95 i 96), z 

wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, 

stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, 

organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu 
gospodarczego i zawodowego; 

 

* metoda pełna 

* pracujący ogółem; 

* pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza 

jest głównym miejscem pracy, z tego: 
pełnozatrudnieni (łącznie z sezonowymi i 

zatrudnionymi dorywczo), niepełnozatrudnieni, 

właściciele i współwłaściciele łącznie z 
pomagającymi członkami ich rodzin, osoby 

wykonujące pracę nakładczą, agenci, członkowie 

spółdzielni produkcji rolniczej, zatrudnieni w formie 
telepracy, pracownicy udostępniani (zatrudnieni) 

przez agencje pracy tymczasowej, pracujący w porze 

nocnej, niepełnosprawni, cudzoziemcy, emeryci i 
renciści, pracujący według miast i gmin, osoby, z 

którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o 

dzieło, a którzy nie są nigdzie zatrudnieni na 
podstawie stosunku pracy; 

* przeciętna liczba zatrudnionych ogółem, w tym na 

stanowiskach robotniczych i pokrewnych, osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, osoby zatrudnione za 

granicą na rzecz jednostek krajowych, zatrudnione 
przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych 

oraz nauczyciele akademiccy; 

* liczba pracowników według stanu w dniu 31. 

grudnia otrzymujących w grudniu wynagrodzenie 

nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia; 

* liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w 
wypłacie wynagrodzeń; 

* przyjęcia do pracy pracowników 

pełnozatrudnionych, w tym kobiety, osoby 
podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym 

absolwenci szkół wyższych, policealnych i średnich 
zawodowych, liceów ogólnokształcących, szkół 

zasadniczych; osoby, które poprzednio pracowały, 

* wynagrodzenia brutto z 

wyodrębnieniem wynagrodzeń 

pracowników na stanowiskach 
robotniczych i pokrewnych 

oraz nauczycieli akademickich 

(w podziale na profesorów, 
adiunktów i asystentów); 

* składki na ubezpieczenie 

emerytalne, rentowe i 
chorobowe opłacane przez 

ubezpieczonych; 

* zaliczki na poczet podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych; 

* wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych przy pracach 

interwencyjnych i robotach 

publicznych, osób 
zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, 
osób zatrudnionych poza 

granicami kraju; 

* wynagrodzenia osobowe (w 

tym za prace w godzinach 

nadliczbowych oraz osób 

wykonujących pracę 
nakładczą), wypłaty z tytułu 

udziału w zysku lub w 

nadwyżce bilansowej w 
spółdzielniach, dodatkowe 

wynagrodzenia roczne dla 
pracowników jednostek sfery 

budżetowej, wynagrodzenia z 

* czas faktycznie 
przepracowany ogółem, w tym 

w godzinach nadliczbowych 

dla pracujących ogółem, w tym 
na stanowiskach robotniczych; 

 

* czas nieprzepracowany 
ogółem (bez dni wolnych), w 

tym opłacony ze środków 

zakładu (ogółem i w tym z 
powodu urlopów 

wypoczynkowych i chorób) dla 

pracujących ogółem, w tym na 
stanowiskach robotniczych; 

 

* liczba godzin 

ponadwymiarowych dla 

nauczycieli akademickich 
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które wróciły z urlopów wychowawczych i 
bezpłatnych, pozostali przyjęci do pracy; 

* zwolnienia z pracy osób pełnozatrudnionych, w 

tym kobiety: w drodze wypowiedzenia przez zakład 
pracy, wypowiedzenia przez pracownika, z powodu 

niezdolności do pracy i rehabilitacji, przeniesienia na 

emeryturę, zmarli, osoby, które otrzymały urlopy 
wychowawcze i bezpłatne, z innych przyczyn; 

* pracujący, w tym kobiety, według faktycznego 

miejsca pracy (gminy, miasta, województwa) 

tytułu umowy-zlecenia lub 
umowy o dzieło 

(wynagrodzenia bezosobowe), 

honoraria, wynagrodzenia 
agencyjno-prowizyjne 

sprawozdanie 

Z-03 

(sprawozdanie o 
zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach) 

raz w kwartale do 
11. dnia 

kalendarzowego 

następnego 
miesiąca po I, II i 

III kwartale z 

danymi za okres od 

początku roku do 

końca I, II i III 

kwartału 

* osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie: upraw rolnych, chowu i 
hodowli zwierząt, łowiectwa włączając działalność usługową 

(dział 01, w tym Agencja Nieruchomości Rolnych według 

jednostek lokalnych), rybactwa (dział 03) z wyłączeniem klasy 

03.11 - rybołówstwo w wodach morskich; działalności 

finansowej i ubezpieczeniowej według jednostek lokalnych 

(działy 64–66); badań naukowych i prac rozwojowych (dział 
72), działalności weterynaryjnej (dział 75); administracji 

publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych (dział 84, w tym klasa 84.30 według jednostek 
lokalnych); edukacji (dział 85, z wyjątkiem podklasy 85.42.B 

według jednostek lokalnych); opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej (działy 86-88, w tym działy 87 i 88 według 
jednostek lokalnych), jednostek sfery budżetowej 

zaklasyfikowanych do działalności pozostałych rodzajów 

niewymienionych wyżej bez względu na liczbę pracujących; z 
wyłączeniem osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących 
do 9 osób w zakresie sekcji: K (dział 64, 66 z wyłączeniem 

banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, 
towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz narodowych 

funduszy inwestycyjnych, towarzystw i funduszy 

emerytalnych), P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego 
podklasa 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej), indywidualnych 

gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii 
politycznych, związków zawodowych, organizacji 

społecznych, organizacji pracodawców, samorządu 

gospodarczego i zawodowego; 

 

* metoda pełna 

* liczba pracujących w głównych miejscu pracy 

według stanu na koniec kwartału; 
* przeciętna liczba zatrudnionych 

* wynagrodzenia brutto 
ogółem, w tym: 

-wypłaty z tytułu udziału w 

zysku lub w nadwyżce 
bilansowej w spółdzielniach, 

- dodatkowe wynagrodzenia 

roczne dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej, 

- obligatoryjne składki na 

ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe i chorobowe opłacane 

przez ubezpieczonych, 

-  zaliczki na poczet podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych (przed odliczeniem 

składki na ubezp. zdrowotne) 

* czas faktyczny 

przepracowany ogółem 

sprawozdanie 
DG-1 

(meldunek o 

działalności 
gospodarczej) 

i DG-1t 

(meldunek o 
działalności 

transportu, 

raz w miesiącu do 

5. dnia roboczego 
po każdym 

miesiącu z danymi 

za miesiąc 
poprzedni 

 

 

podmioty prowadzące działalność zaklasyfikowaną według 
PKD do działalności w zakresie: leśnictwa i pozyskiwanie 

drewna (dział 02), rybołówstwa w wodach morskich (klasa 

03.11), górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa 
przemysłowego (działy 10–33), wytwarzania i zaopatrywania w 

energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych (dział 35), dostawy wody; 
gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności 

związanej z rekultywacją (działy 36–39), budownictwa (działy 

* liczba pracujących według stanu na koniec miesiąca 
* przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze 

przedsiębiorstw 

* wynagrodzenia brutto ogółem 
w sektorze przedsiębiorstw, w 

tym wypłaty z tytułu udziału w 

zysku lub w nadwyżce 
bilansowej w spółdzielniach, 

obligatoryjne składki na 

ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe i chorobowe opłacane 

przez ubezpieczonych, zaliczki 

* czas faktyczny 

przepracowany ogółem 
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gospodarki 
magazynowej i 

łączności) 

41–43), handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów 
samochodowych i motocykli (działy 45–47), transportu i 

gospodarki magazynowej (działy 49–53), działalności związanej 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (działy 55 i 
56), informacji i komunikacji (działy 58–63), działalności 

związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68), 

działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa 
podatkowego (dział 69), działalności firm centralnych (head 

offices); doradztwa związanego z zarządzaniem (dział 70), 

działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz 
technicznych (dział 71), reklamy, badania rynku i opinii 

publicznej (dział 73), działalności profesjonalnej, naukowej i 

technicznej, pozostałej (dział 74), działalności w zakresie usług 
administrowania i działalności wspierającej (działy 77–82), 

działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy 

90–93), naprawy komputerów i artykułów użytku osobistego i 

domowego (dział 95), działalności usługowej indywidualnej, 

pozostałej (dział 96); podmioty zaklasyfikowane według PKD 

do działu 02 wypełniają wyłącznie informację o zatrudnieniu i 
wynagrodzeniach (dział 1 sprawozdania DG-1 wiersze 06–12), 

podmioty prowadzące działalność zaklasyfikowaną według 

PKD do działalności w zakresie transportu i gospodarki 
magazynowej (działy 49–53) wypełniają DG-1t; 

 

* podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i 
więcej (badanie pełne), podmioty, w których liczba pracujących 

wynosi 10–49 osób (badanie reprezentacyjne, około 10%), 

na poczet podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

 Brak. 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

 Badanie pracujących, wynagrodzeń i czasu pracy w gospodarce narodowej nie 

analizuje żadnych danych pochodzących ze źródeł zastanych. 

2.1.2 Badania empiryczne 

 Podstawowym źródłem danych są sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, załącznik do Z-

06, DG-1 i DG-1t oraz SP-3. Ponadto, wykorzystywane są informacje o pracujących 

i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony 

narodowej i bezpieczeństwa publicznego (dane MON i MSWiA), w jednostkach 

prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób, informacje o liczbie 

duchownych różnych wyznań oraz szacunki GUS dotyczące: pracujących w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych, wynagrodzeń zatrudnionych w podmiotach prowadzących 

działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz w zakresie liczby pracujących 

i wynagrodzeń w organizacjach członkowskich (fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach 

gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych i innych organizacjach 

społecznych). 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu nie są stosowane techniki badawcze jako takie. Jednostki sprawozdawcze 

wypełniają określony prawnie formularz i przekazują go do urzędów statystycznych 

na zasadach i w formie określonej odpowiednimi przepisami. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem objęte są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą zaliczone do sektora przedsiębiorstw: 

 o liczbie pracujących 50 osób i więcej – badanie pełne miesięczne i roczne, 

 o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10% 

jednostek) i roczne badanie pełne, 

 o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym 

(sprawozdanie SP-3, próba 5%), 
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W badaniu są również uwzględnione pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą 

oraz jednostki sfery budżetowej, państwowej i samorządowej, które podlegają kwartalnemu 

i rocznemu badaniu pełnemu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera powyższa 

tabela. GUS nie publikuje natomiast żadnych informacji o tym, w jaki sposób następuje dobór 

próby w badaniach reprezentacyjnych i jak następnie wyniki są uogólniane na populację 

generalną. 

2.2.2 Teren badań 

 Badanie ma charakter ogólnopolskim, prowadzone jest więc także w województwie 

mazowieckim. W formularzach podmiot gospodarki narodowej jest identyfikowany poprzez 

nazwę, adres i numer REGON, co pozwala na terytorialną dezagregację danych do poziomu 

powiatu. Przy pełnym charakterze badania (jak w przypadku  formularza Z-06 i Z-03) 

pozwala to utrzymać reprezentatywność nawet bardzo zdezagregowanych danych, w tym 

w podstawowym zakresie w przekroju gmin (część danych, z uwagi na tajemnicę statystyczną 

nie może być w takich wypadkach ujawniona). 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

 Analiza wyników badania zatrudnienia, wynagrodzeń i czasu pracy w gospodarce 

narodowej ogranicza się do krótkiego opisu podstawowych tendencji, natomiast zasadniczą 

część każdej publikacji stanowią standardowo tablice wynikowe. Stosowane są w nich 

jedynie podstawowe metody statystyki opisowej, takie jak rozkład zmiennej, średnia czy 

współczynnik zmienności. Często wykorzystywane są również indeksy, pokazujące dynamikę 

zmian różnych wskaźników w stosunku do sytuacji przed miesiącem, kwartałem lub przed 

rokiem. Nieliczne wskaźniki i wielkości prezentowane są na wykresach. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Brak. 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Brak. 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 Badanie liczby pracujących, zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzeń w gospodarce 

narodowej dostarcza obszernej informacji zarówno o zrealizowanym popycie na pracę, jak 

i wynagrodzeniach. 
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 W zakresie wynagrodzeń publikowane są między innymi następujące wielkości 

i wskaźniki: 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w sektorze przedsiębiorstw; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat z zysku w sektorze 

przedsiębiorstw; 

 dynamika przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto; 

 relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sferze budżetowej 

do sektora przedsiębiorstw; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem i bez wypłat z zysku według 

sekcji gospodarki narodowej i sektora własności; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem według form finansowania 

i sekcji gospodarki narodowej; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych według form 

finansowania i sekcji gospodarki narodowej; 

 wskaźnik wynagrodzenia realnego brutto według form finansowania i sekcji 

gospodarki narodowej; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem, w tym bez wypłat nagród 

rocznych według regionów i województw; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem według sekcji i działów 

gospodarki narodowej; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w sferze budżetowej według 

sekcji gospodarki narodowej; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w administracji publicznej, 

w tym według województw; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w pośrednictwie finansowym, 

w tym pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, także w przekroju województw; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat z zysków w pośrednictwie 

finansowym według województw; 

 struktura przedsiębiorstw zatrudniających ponad 49 osób według wysokości 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz sekcji i działów gospodarki 

narodowej. 

 W zakresie liczby pracujących i związanych z tym zagadnień w publikacjach można 

znaleźć następujące wskaźniki: 

 liczba pracujących – stan na koniec okresu – w sektorze przedsiębiorstw; 
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 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw; 

 liczba pracujących (stan na koniec kwartału) i przeciętne zatrudnienie w gospodarce 

narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw, w tym według sekcji gospodarki 

narodowej i sektora własności; 

 struktura pracujących i przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, w tym 

w sektorze przedsiębiorstw, w tym według sekcji gospodarki narodowej i sektora 

własności; 

 liczba pracujących według sekcji i działów gospodarki narodowej, statusu 

zatrudnienia, sektorów i form własności – stan w dniu 31. grudnia; 

 liczba pracujących według statusu zatrudnienia, sektorów i form własności oraz 

województw – stan w dniu 31. grudnia; 

 liczba pracujących według sekcji, sektorów własności oraz regionów, województw 

i powiatów – stan w dniu 31. grudnia; 

 liczba pracujących według sektorów ekonomicznych oraz podregionów, województw 

i powiatów – stan w dniu 31. grudnia; 

 liczba pracujących według sekcji, sektorów własności oraz wielkości przedsiębiorstw 

(49 osób i mniej, 50-249 osób, 250 i więcej) – stan w dniu 31. grudnia; 

 liczba pracujących według sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw (49 osób 

i mniej, 50-249 osób, 250 i więcej) i województw – stan w dniu 31. grudnia; 

 liczba pracujących według sekcji i województw w podziale na miasta i wieś – stan w 

dniu 31. grudnia; 

 liczba zatrudnionych według sekcji gospodarki narodowej, sektorów własności 

i województw– stan w dniu 31. grudnia; 

 liczba pełno- i niepełnozatrudnionych, w tym kobiet, według sekcji i działów 

gospodarki narodowej – stan w dniu 31. grudnia; 

 przeciętne zatrudnienie według sekcji gospodarki narodowej i województw; 

 przeciętne zatrudnienie według form finansowania i sekcji gospodarki narodowej; 

 przeciętne zatrudnienie według sekcji i działów gospodarki narodowej; 

 przeciętne zatrudnienie w sferze budżetowej według sekcji gospodarki narodowej; 

 pracujący i przeciętne zatrudnienie w administracji publicznej, w tym według 

województw; 

 przeciętne zatrudnienie w pośrednictwie finansowym, w tym pracownicy 

na stanowiskach nierobotniczych oraz dla województw; 



 

 

 
53 

 przyjęcia i zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionych według sektora 

własności i płci; 

 przyjęcia do pracy pracowników pełnozatrudnionych według źródeł rekrutacji, sekcji i 

sektorów własności i województw, w tym absolwenci według ukończonego rodzaju 

szkoły; 

 zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionych według przyczyn oraz sekcji, 

sektorów własności i województw; 

 przyjęcia i zwolnienia z pracy w podmiotach gospodarki narodowej według liczby 

pracujących, województw i sektorów własności; 

 zezwolenia na pracę wydane cudzoziemcom według obywatelstwa, wybranych grup 

pracowniczych i wielkości przedsiębiorstwa. 

 W obszarze związanym z czasem pracy publikowane są dwie wielkości – czas 

przepracowany jednego zatrudnionego i czas nieprzepracowany jednego zatrudnionego 

według sekcji gospodarki narodowej. 

 Należy pamiętać, że informacje o liczbie pracujących, przeciętnym zatrudnieniu,, 

czasie pracy i o wynagrodzeniach dotyczą podmiotów o liczbie pracujących 10 osób lub 

więcej. Nie obejmują też rolnictwa indywidualnego, osób zatrudnionych poza granicami kraju 

(z wyjątkiem liczby pracujących), zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, 

w związkach zawodowych oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obrony narodowej 

i bezpieczeństwa publicznego. Jedynie dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym 

ogółem dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, w tym także jednostek 

o liczbie pracujących do 9 osób. 

 Ważne jest również to, że przeciętne zatrudnienie publikowane przez GUS obejmuje 

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

 Ponadto, część publikowanych tablic zawiera dane o liczbie pracujących według 

faktycznego (stałego) miejsca pracy pracownika i faktycznie prowadzonej działalności, część 

zaś – według siedziby jednostki sprawozdawczej i należy zdawać sobie sprawę również z tego 

rozróżnienia. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Zakres informacji gromadzonych w oparciu o wymienione wcześniej sprawozdania 

GUS jest szeroki i z oczywistych względów nie wszystko mieści się w publikacji. 

 W szczególności, w niewielkim zakresie wykorzystywane są dane z formularza Z-

06, który dokonuje interesującego rozbicia liczby pracujących na różnorodne formy 
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wykonywania pracy (m.in. praca na umowę o dzieło i zlecenie, praca nakładcza, praca agenta, 

telepraca, praca przez agencje pracy tymczasowej itp.), a także dość drobiazgowo 

charakteryzuje wydatki związane z wynagrodzeniami oraz czas pracy. W tym wymiarze 

dostęp do bazy danych byłby szczególnie przydatny. 

 Najważniejsze jednak jest to, że w przekroju regionalnym i lokalnym publikowane są 

tylko nieliczne informacje. W tym sensie potencjał badania nie jest w pełni wykorzystywany, 

pamiętajmy bowiem, iż w oparciu o sprawozdania Z-03 i Z-06 prowadzone jest pełne badanie 

podmiotów gospodarki narodowej, które umożliwia dezagregację danych nawet do poziomu 

gmin. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Nie dotyczy. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Nie dotyczy. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Trudno jest jednoznacznie ocenić przydatność badania zatrudnienia, czasu pracy 

i wynagrodzeń w gospodarce narodowej z punktu widzenia analiz rynku pracy. Z jednej 

strony, celem badania jest dostarczenie informacji o bieżących trendach na rynku pracy, ale 

badanie dotyczy tylko podmiotów zatrudniających 10 osób i więcej, więc nie jest ono 

reprezentatywne dla całej gospodarki. Podmioty te badane są w ujęciu rocznym, a w takim 

wypadku trudno już mówić o bieżącym monitorowaniu sytuacji na rynku pracy. Także 

najpoważniejszym zastrzeżeniem względem badania jest nieuwzględnienie najmniejszych 

jednostek, które zatrudniają poniżej 10 pracowników. 

 Dane statystyczne zbierane przy pomocy formularza Z-03 i Z-06 obejmują wszystkie 

trzy typy informacji, które są kluczowe dla monitorowania zatrudnienia, tzn. wielkość 

zatrudnienia, czas pracy i poziom wynagrodzeń. Dane prezentowane są jednak wyłącznie 

w przekrojach „popytowych”, a i to w dość okrojonej formie (sekcje PKD, sektor własności 

i wielkość firmy). Nie ma natomiast możliwości bezpośredniej identyfikacji cech 

pracujących według kryteriów demograficzno-społecznych, edukacyjnych i zawodowych 

i w tym sensie informacje o pracujących i czasie pracy pochodzące z BAEL wydają się być 

kompletniejsze. 



 

 

 
55 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 W monitorowaniu bieżących trendów na rynku pracy warto wykorzystać następujące 

wielkości: 

 liczba pracujących według stanu na koniec okresu oraz przeciętne zatrudnienie 

w sektorze przedsiębiorstw; 

 liczba pracujących według sekcji i działów gospodarki narodowej, statusu 

zatrudnienia, sektorów i form własności oraz wielkości przedsiębiorstwa; 

 przyjęcia do pracy pracowników pełnozatrudnionych według źródeł rekrutacji, sekcji 

i sektorów własności, w tym absolwenci według ukończonego rodzaju szkoły; 

 zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionych według przyczyn oraz sekcji 

i sektorów własności; 

 współczynnik przyjęć (zwolnień), czyli relacja między liczbą przyjętych 

(zwolnionych) pracowników a ogółem pracowników; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem i bez wypłat z zysku w sektorze 

przedsiębiorstw; 

 dynamika przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto; 

 relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sferze budżetowej 

do sektora przedsiębiorstw; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem i bez wypłat z zysku według 

sekcji gospodarki narodowej i sektora własności; 

 przeciętny czas pracy według sekcji i płci. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

 W zakresie omawianego badania można zachęcić do prenumeraty zarówno 

publikowanego co kwartał opracowania Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, jak i corocznego Pracujący w gospodarce narodowej. 

 Z punktu widzenia analiz prowadzonych na poziomie województwa przydatne może 

być uzyskanie dostępu do danych z comiesięcznego badania sektora przedsiębiorstw, mimo iż 

nie obejmuje ono wszystkich podmiotów działających na rynku pracy. Zarówno przeciętne 

zatrudnienie, jak i przeciętne wynagrodzenia w tym sektorze mogą służyć jako typowo 

„koniunkturalny” miernik bieżącej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Dane te są 
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w pewnym sensie unikatowe, gdyż są zbierane z dużą częstotliwością i choćby i z tego 

względu należy się nimi zainteresować. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Brak. 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

 Wyniki badania zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzeń w gospodarce narodowej 

publikowane są pod trzema postaciami: 

 (1) Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w czerwcu, wrześniu, 

grudniu i kwietniu udostępniane są cokwartalne opracowania wyników badania, przy czym na 

stronie GUS dostępne są wszystkie opracowania począwszy od IV kwartału 2004 roku; 

 (2) Pracujący w gospodarce narodowej – publikacja wydawana corocznie około 

października – listopada kolejnego roku, ponownie na stronie GUS dostępne są opracowania 

z lat 2004-2007; 

 (3) Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 

comiesięczna krótka informacja publikowana na stronie GUS około 20. dnia po okresie 

sprawozdawczym. W nieco szerszej postaci, w rozbiciu na sekcje PKD, dane są publikowane 

w „Biuletynie Statystycznym”. 
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III.  BEZROBOCIE REJESTROWANE 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 Dane o bezrobociu rejestrowanym stanowią drugie po BAEL źródło informacji 

o osobach bezrobotnych w Polsce. Dane z obu źródeł różnią się z uwagi na odmienną 

metodologię badania, przyjęte definicje i okresy sprawozdawcze. Należy przede wszystkim 

zauważyć, że statystyki PUP opierają się o definicję bezrobotnego, stosowaną przez ustawę 

z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U., 2004, 

nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Definicja ta powstała w głównej mierze po to, by określić 

kryteria dostępu do różnych świadczeń i usług oferowanych bezrobotnym przez urzędy pracy. 

Z tego względu część osób chętnych i gotowych do podjęcia pracy jest wykluczona, 

na przykład dlatego, że osiągają dochody z innych źródeł niż praca (emeryci) bądź wykazują 

jakąś inną formę aktywności (studenci studiów dziennych). Statystyki urzędów pracy 

są niedoskonale także dlatego, że ustawa nie dopuszcza możliwości zarejestrowania się 

w urzędzie pracy osób posiadających gospodarstwo rolne, nawet jeśli rzeczywiście aktywnie 

poszukują pracy i są zdolne do jej podjęcia. Najpoważniejszym problemem jest jednak to, że 

bardzo trudno jest dokonać rozróżnienia między bezrobociem a biernością w przypadku 

statystyk urzędów pracy. Podstawowe różnice między bezrobociem rejestrowanym 

a bezrobociem ekonomicznym podsumowuje poniższa tabela. 

1.2 Cel lub cele badania 

 Celem badania jest pozyskiwanie danych o liczbie i strukturze bezrobotnych, 

zarejestrowanych w urzędach pracy, według cech demograficzno-społecznych, doświadczenia 

zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o płynności bezrobocia z uwzględnieniem 

przekrojów terytorialnych. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 Nie dotyczy.  
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Tabela 7. 

Porównanie bezrobocia ekonomicznego i rejestrowanego 

Źródło: opracowanie własne. 

 BEZROBOCIE EKONOMICZNE BEZROBOCIE REJESTROWANE 

Źródło definicji Międzynarodowa Organizacja Pracy 
ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U., 2004, nr 99, poz. 1001, z 

późn. zm.) 

Definicja 

* osoba niewykonująca pracy przynoszącej zarobek lub 

dochód przez ponad 1 godzinę podczas tygodnia 

referencyjnego; 

* osoba gotowa (zdolna) do podjęcia zatrudnienia w 

ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu 

badanym; 

*osoby aktywnie poszukujące pracy, to jest osoby, które 

podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni 

(wliczając w to jako ostatni – tydzień badany), aby 

znaleźć pracę 

* osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, 

* osoba zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 

zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (jeśli są to osoby niepełnosprawne – zdolne i gotowe do podjęcia 

zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla 

dorosłych lub szkół wyższych, gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe albo zaoczne), 

* osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie 

pracy 

Wiek 15 – 74 lata 18 – 59/64 lata 

Inne warunki 

osobą bezrobotną jest także osoba, która nie 

poszukiwała pracy, ponieważ miała pracę załatwioną i 

oczekiwała na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące oraz była gotowa tę pracę podjąć 

wykluczone są osoby, które: 

- nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty 

rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej nie pobierają świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku 

chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

- nie są właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków 

rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy 

jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe; 

- nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlegają na podstawie odrębnych przepisów 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

- nie są tymczasowo aresztowane lub nie odbywają kary pozbawienia wolności; 

- nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

- nie pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

- nie pobierają na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania; 

- nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego 

Źródło danych BAEL sprawozdawczość PUP 

Dostępność danych średniokwartalnie i średniorocznie miesięczne, kwartalne, roczne, zwykle wyrażane jako stan na koniec okresu sprawozdawczego 

Poziom agregacji kraj, województwo kraj, województwo, powiat 
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1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 Głównym tematem badania jest liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych 

w urzędach pracy według cech demograficzno-społecznych (wiek, płeć, poziom 

wykształcenia), miejsca zamieszkania (miasta, wieś), pozostawania w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy (do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale; kobiety, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji 

zawodowych; bez doświadczenia zawodowego; bez wykształcenia średniego; samotnie 

wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotni, którzy po odbyciu 

kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawni), doświadczenia 

zawodowego (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez 

pracy. Analizowana jest również płynność bezrobocia (napływ do bezrobocia oraz odpływ 

z bezrobocia według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych: długotrwale 

bezrobotni; do 25. roku życia; powyżej 50. roku życia; zamieszkali na wsi; z prawem 

do zasiłku) oraz liczba i struktura osób poszukujących pracy (płeć, niepełnosprawni 

niepozostający w zatrudnieniu, cudzoziemcy z krajów UE). Kolejną poruszaną w badaniu 

kwestią jest liczba i struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących 

pracy niepozostających w zatrudnieniu według cech demograficznych, społecznych i 

zdrowotnych, w tym według stopnia i przyczyn niepełnosprawności, napływu do bezrobocia 

oraz odpływu z bezrobocia według przyczyn, cech demograficznych, społecznych oraz 

zdrowotnych oraz czasu pozostawania bez pracy w korelacji z cechami demograficznymi, 

społecznymi i zdrowotnymi. Istotnym elementem jest również analiza aktywnych form 

promocji zatrudnienia (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, 

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace społecznie użyteczne, usługi poradnictwa 

zawodowego i informacji zawodowej, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (kluby 

pracy)), a także uczestnictwa w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego: projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 

projektach konkursowych realizowanych przez inne instytucje. Podawane są także informacje 

o stanie środków Funduszu Pracy, zobowiązań i należności oraz przychody i wydatki 

Funduszu Pracy. Gromadzone są również dane o ofertach pracy według sektorów własności i 

sekcji PKD oraz zawodów z jednej strony, a także o zgłoszeniach zwolnień z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy z drugiej strony (liczba zakładów pracy oraz liczba osób objęta 

tymi formami, w podziale na sektor publiczny i prywatny). 
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 Aby zobrazować szeroki zakres gromadzonych informacji, poniżej przedstawiono 

charakterystykę sprawozdania MPiPS-01, które stanowi podstawowe źródło informacji w tym 

badaniu. Według stanu na 2009 rok, sprawozdanie składało się z następujących elementów: 

Dział 1. Bilans i struktura bezrobotnych 

1.1. Struktura bezrobotnych 

Tabela prezentująca strukturę bezrobotnych pozwala na określenie liczby bezrobotnych w podziale ze względu 

na płeć oraz posiadanie bądź nieposiadanie prawa do zasiłku według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. 

Podaje się też liczbę bezrobotnych zarejestrowanych oraz liczbę bezrobotnych, którzy podjęli pracę w ciągu 

okresu sprawozdawczego. W takiej strukturze bezrobotnych wyróżnia się ponadto następujące kategorie osób: 

 poprzednio pracujących, w tym zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz dotychczas 

niepracujących bezrobotnych; 

 zamieszkałych na wsi, w tym posiadających gospodarstwo rolne; 

 będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki; 

 cudzoziemców; 

 będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale; kobiety, 

które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50. roku życia; bez 

kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego; bez wykształcenia średniego; samotnie 

wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotni, którzy po odbyciu kary 

pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawni). 

1.2. Bilans bezrobotnych 

Bilans bezrobotnych podaje: 

 liczbę bezrobotnych według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie; 

 liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym (w tym rejestrujący się po raz 

pierwszy, po raz kolejny od 1990 r., po odbytych pracach interwencyjnych, robotach publicznych, staż, 

przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy oraz po szkoleniu i pracach społecznie użytecznych); 

 liczbę osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w tym podjęcia 

pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej, oraz subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót 

publicznych, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego, inne przyczyny), rozpoczęcie szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy, pracy społecznie użytecznej, rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach 

CIS, odmowy bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub udziału ALMP, 

niepotwierdzenie gotowości do pracy, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, podjęcie nauki, 

ukończenie 60/65 roku życia, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie uprawnień do 

świadczenia przedemerytalnego); 

 liczbę osób bezrobotnych według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego, w tym zarejestrowani po 

raz pierwszy. 

Wszystkie powyższe przekroje nakładają się na podział według płci, miejsca zamieszkania oraz faktu 

posiadania bądź nieposiadania prawa do zasiłku (ta ostatnia kategoria nie występuje w części dotyczącej osób 

wyłączonych z ewidencji bezrobotnych). 

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 25. roku 

życia, powyżej 50. roku życia, bezrobotni długotrwale) według podobnej struktury jak w poprzedniej części. 

Dział 2. Pośrednictwo pracy 

2.1. Oferty pracy 

Zestawienie ofert pracy prezentowane jest w podziale na oferty zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym (w tym 

dotyczące pracy subsydiowanej, ofert z sektora publicznego i pracy sezonowej) oraz według stanu w końcu 

miesiąca sprawozdawczego, w tym niewykorzystane dłużej niż miesiąc. Oba te przekroje są ponadto rozbijane 

na rodzaje ofert pracy (staże, miejsce przygotowania zawodowego, prace społecznie użyteczne, dla 

niepełnosprawnych, dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki). 

2.2. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy, w tym osoby niepełnosprawne oraz cudzoziemcy z UE z 

prawem do zasiłku według stanu na koniec okresu i w ciągu okresu sprawozdawczego w podziale na płeć. 

2.3. Osoby, które: 

 w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia 

zatrudnienia, w tym skierowane przez urząd i wychodzące z własną inicjatywą, a także osoby 

uprawnione w końcu miesiąca do jego otrzymywania, 

 w miesiącu sprawozdawczym rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS, w tym w projektach systemowych PUP i projektach konkursowych 

realizowanych przez inne instytucje. 

Dział 3. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zwolnienia monitorowane 
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W tej części sprawozdania podaje się zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zwolnienia z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zwolnienia monitorowane według stanu na koniec miesiąca 

sprawozdawczego oraz w miesiącu sprawozdawczym. Zgłoszenia i zwolnienia podaje się według sektora 

gospodarki (publiczny, prywatny) notując liczbę zakładów oraz liczbę zwalnianych osób. 

  

Ponadto, do sprawozdania MPiPS-01 dołączane są załączniki: 

 załącznik 1. „Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, wykształcenia 

i stażu pracy” – sporządzany jest co kwartał i zawiera zestawienie liczby 

bezrobotnych, w tym bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, według 

następujących cech: płeć, czas pozostawania bez pracy, grupy wieku, wykształcenie 

i staż pracy ogółem; 

 załącznik 2. „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz 

oferty pracy” – sporządzany jest w cyklu półrocznym i przedstawia liczbę 

zarejestrowanych bezrobotnych w okresie sprawozdawczym ze względu na płeć, 

sektor własności ostatniego pracodawcy (publiczny, prywatny) oraz wyróżnia liczbę 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Bezrobotni zarejestrowani 

według stanu na koniec okresu sprawozdawczego dzieleni są natomiast według takich 

cech jak płeć, sektor własności ostatniego pracodawcy (prywatny, publiczny), czas 

pozostawania bez pracy w miesiącach, wyróżnia się też liczbę zwolnionych 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Oferty pracy klasyfikuje się według sektora 

działalności zgłaszającego, nie zaś ze względu na rodzaj oferowanej pracy. Oferty 

podaje się według zgłoszeń w okresie sprawozdawczym oraz podaje się ich stan 

w końcu okresu sprawozdawczego, jeśli pozostały niewykorzystane; 

 załącznik 3. „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności” – 

sporządzany jest w cyklu półrocznym. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

wykazywana jest według stanu w końcu okresu sprawozdawczego oraz w okresie 

sprawozdawczym. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym, w tym 

absolwenci, dzieleni są według płci, zaś bezrobotni zarejestrowani według stanu 

w końcu okresu sprawozdawczego oprócz tego podziału posiadają także wyróżnioną 

liczbę poprzednio pracujących, którzy pozostają bez pracy do 1 miesiąca, od 1 do 12 

miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Oferty podaje się według zgłoszeń w okresie 

sprawozdawczym oraz podaje się ich stan w końcu okresu sprawozdawczego, jeśli 

pozostały niewykorzystane; 

 załącznik 4. „Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż 
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i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy” – bardzo obszerne zestawienie 

charakteryzujące osoby korzystające z poszczególnych form pomocy oferowanych 

przez urzędy pracy, którego struktura wygląda następująco: 

Dział 1. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 

1.1. Korzystający z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (bez osób uczących się) 

1.2. Osoby (z wyjątkiem młodzieży uczącej się) korzystające z usług poradnictwa indywidualnego według 

poziomu wykształcenia 

1.3. Wyniki działania poradnictwa indywidualnego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, czasu 

pozostawania bez pracy oraz posiadania statusu bezrobotnego 

1.4. Pracodawcy korzystający z poradnictwa zawodowego według wielkości przedsiębiorstw 

1.5. Opracowywanie lokalnych informacji zawodowych 

Dział 2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (kluby pracy) 

2.1. Organizatorzy i uczestnicy szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 

2.2. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (szkolenia w klubach pracy) 

2.3. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy 

Dział 3. Szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy 

3.1. Kategorie bezrobotnych i poszukujących pracy kierowanych na szkolenia 

3.2. Obszary zawodowe szkoleń 

3.3. Osoby, które ukończyły szkolenie według wieku i poziomu wykształcenia 

3.4. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które ukończyły szkolenie 

3.5. Pożyczki szkoleniowe 

3.6. Refundacja pracodawcom kosztów szkolenia specjalistycznego 

3.7. Szkolenia w ramach urlopów szkoleniowych i bezrobotni skierowani na zastępstwo 

3.8. Rolnicy, którym sfinansowano koszty szkolenia, oraz bezrobotni, którym zrefundowano koszty pomocy 

prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej 

3.9. Bezrobotni, którzy otrzymali stypendium na kontynuowanie nauki 

3.10. Osoby, którym sfinansowano koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych, 

certyfikatów lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu 

3.11. Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

3.12. Osoby, którym sfinansowano z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych 

3.13. Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

Dział 4. Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

4.1. Kategorie bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, 

uczestniczących w programie stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy 

4.2. Długość trwania programu stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy 

4.3. Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu lub przygotowania zawodowego w 

miejscu pracy 

4.4. Rodzaj działalności i liczba pracowników zatrudnionych u pracodawcy organizującego staż lub 

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

 załącznik 5. „Bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, 

wieku, wykształcenia i stażu pracy” – opracowywany jest raz w roku w takiej formie 

jak w załączniku 1.; 

 załącznik 6. „Aktywne programy rynku pracy” – obszerna charakterystyka 

uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy według stanu na koniec okresu 

sprawozdawczego oraz w ciągu całego okresu, przygotowywana raz w roku; 

 załącznik 7. „Bezrobotni według gmin” – sporządzane corocznie zestawienie liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na koniec roku w podziale na gminy 

(miejskie i wiejskie) i płeć. 
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1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

 Brak. 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

 Badanie bezrobocia rejestrowanego nie analizuje żadnych danych pochodzących 

ze źródeł zastanych. Urzędy Pracy na podstawie zbieranych przez siebie pierwotnych danych 

opracowują i publikują sprawozdania (wymuszone ustawowo). 

2.1.2 Badania empiryczne 

 Powiatowe Urzędy Pracy oprócz prowadzenia bieżącej polityki lokalnego rynku 

pracy zobowiązane są do gromadzenia i opracowywania informacji o rynku pracy zgodnie 

z poniższymi formularzami: 

(1) sprawozdanie o rynku pracy (MPiPS-01) wraz z załącznikami; 

(2) sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy (MPiPS-02); 

(3) sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i 

usługach (MPiPS-03); 

(4) sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w 

RP (MPiPS-04); 

(5) sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy (MPiPS-06); 

(6) sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu (MPiPS-07). 

W badaniu bezrobocia rejestrowanego wykorzystywane są sprawozdania MPiPS-01 wraz 

z załącznikami, MPiPS-02 oraz MPiPS-07. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu nie są stosowane techniki badawcze jako takie. Jednostki sprawozdawcze 

wypełniają określony prawnie formularz i przekazują go do urzędów statystycznych 

na zasadach i w formie określonej odpowiednimi przepisami. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badanie prowadzone jest na pełnej próbie. Zakres podmiotowy badania obejmuje 

powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy 

i w świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy uznanych za bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy. Powiatowe 



 

 

 
64 

i wojewódzkie urzędy pracy sprawozdają się także w zakresie osób niepełnosprawnych, 

zarejestrowanych w urzędach pracy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U., 2008, nr 14, poz. 92). 

Ponadto, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Komenda Główna OHP, urzędy 

wojewódzkie oraz MPiPS (dysponent Funduszu Pracy) zobowiązani są do sporządzania 

sprawozdania MPiPS-02 w zakresie przychodów i wydatków Funduszu Pracy.  

2.2.2 Teren badań 

 Badanie ma charakter ogólnopolski, prowadzone jest więc także w województwie 

mazowieckim. Ponieważ badanie prowadzone jest metodą pełną, możliwa jest znaczna 

dezagregacja danych, nawet do poziomu powiatów i w podstawowym zakresie gmin. 

W publikacjach podstawowym stosowanym przekrojem jest województwo. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

 Analiza wyników badania bezrobocia rejestrowanego ogranicza się do krótkiego 

opisu podstawowych tendencji, natomiast zasadniczą część każdej publikacji stanowią 

standardowo tablice wynikowe. Stosowane są w nich jedynie podstawowe metody statystyki 

opisowej, takie jak rozkład zmiennej i średnia. Często wykorzystywane są również indeksy, 

pokazujące dynamikę zmian różnych wskaźników w stosunku do sytuacji przed miesiącem, 

kwartałem lub przed rokiem. Nieliczne wskaźniki i wielkości prezentowane są na wykresach. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Brak. 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Brak. 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 W zakresie monitorowania zmian w poziomie bezrobocia rejestrowanego oraz jego 

struktury GUS sporządza i udostępnia między innymi comiesięczne krótkie opracowania 

dotyczące bezrobocia rejestrowanego, w których po krótce analizuje zmiany w zakresie liczby 

bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Znacznie obszerniejszy katalog informacji 

dotyczących stanu i struktury bezrobocia rejestrowanego w Polsce publikowany jest 

natomiast co kwartał w opracowaniu Bezrobocie rejestrowane. 
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 W publikacji tej prezentowane są następujące dane dotyczące populacji 

bezrobotnych rejestrowanych ogółem w Polsce: 

 zharmonizowana stopa bezrobocia w krajach UE; 

 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach według płci, w tym poprzednio 

pracujący i zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkali na wsi 

i posiadający gospodarstwo rolne; 

 stopa bezrobocia rejestrowanego; 

 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach nieposiadających prawa do zasiłku 

według płci, w tym poprzednio pracujący i zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy, zamieszkali na wsi i posiadający gospodarstwo rolne; 

 niepełnosprawni zarejestrowani w urzędach pracy, w tym kobiety i nieposiadający 

prawa do zasiłku, a także liczba ofert pracy skierowana do tej grupy; 

 napływ i odpływ bezrobotnych, w tym podjęcia pracy, w okresie sprawozdawczym; 

 liczba nowozarejestrowanych bezrobotnych, z uwzględnieniem płci, powracających 

do rejestracji po raz kolejny, osób dotychczas nie pracujących, zwolnionych 

z przyczyn zakładu pracy oraz zamieszkałych na wsi; 

 liczba wyrejestrowanych bezrobotnych według przyczyn (podjęcie pracy, rozpoczęcie 

szkolenia lub stażu, niepotwierdzenie gotowości do pracy, dobrowolna rezygnacja ze 

statusu bezrobotnego, nabycie prawa do emerytury lub renty, inne); 

 liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę, z uwzględnieniem osób dotychczas nie 

pracujących oraz rodzaju prac (sezonowa, interwencyjna, roboty publiczne) oraz płci; 

 liczba zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy; 

 liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów; 

 struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy 

i stażu pracy; 

 struktura bezrobotnych poprzednio pracujących i ofert pracy według wybranych grup 

zawodowych. 

 W dalszej części opracowania prezentowane dane dotyczą populacji bezrobotnych 

zarejestrowanych na koniec danego kwartału w poszczególnych regionach i województwach, 

między innymi w zakresie: 

 liczby bezrobotnych mieszkających na wsi z uwzględnieniem nieposiadających 

prawa do zasiłku, nowozarejestrowanych w danym kwartale, wyrejestrowanych 

w danym kwartale; 
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 liczby bezrobotnych według płci i stopy bezrobocia (także dla miesięcy 

poprzedzających okres sprawozdawczy); 

 liczby bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 

 liczby napływających i odpływających do i z bezrobocia (także dla miesięcy 

poprzedzających okres sprawozdawczy); 

 udziału bezrobotnych zwolnionych z przyczyn związanych z zakładem pracy 

w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie (także dla kwartałów 

poprzedzających okres sprawozdawczy); 

 udziału bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku w ogólnej liczbie 

bezrobotnych w województwie (także dla kwartałów poprzedzających okres 

sprawozdawczy); 

 liczby bezrobotnych według wykształcenia, wieku, czasu pozostawania bez pracy; 

 liczby bezrobotnych poprzednio pracujących według sektora własności ostatniego 

miejsca pracy i odrębnie według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. 

 Część trzecia publikacji zawiera informacje o bezrobociu rejestrowanym 

na poziomie powiatów. Tabele zawierają dane o: 

 liczbie bezrobotnych w powiatach (także dla kwartałów poprzedzających okres 

sprawozdawczy); 

 liczbie bezrobotnych w powiatach z uwzględnieniem płci, bezrobotnych 

nieposiadających prawa do zasiłku, dotychczas niepracujących, zwolnionych 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, mieszkających na wsi, w tym 

nieposiadających prawa do zasiłku; 

 stopie bezrobocia według regionów, województw i powiatów; 

 liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według wieku, wykształcenia, czasu 

pozostawania bez pracy i płci. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Niewątpliwą zaletą publikacji Bezrobocie rejestrowane jest głęboka dezagregacja 

terytorialna informacji o bezrobociu. Publikacja wykorzystuje sporo informacji 

ze sprawozdań MPiPS a jej niedoskonałości (przewaga przekrojów jednowymiarowych, 

niekompletne klasy analizowanych cech, niespójność klas wybranych cech, niespójność 

z przekrojami nawet podstawowych cech stosowanymi w innych analizach GUS) wynikają 

z konstrukcji formularzy źródłowych wypełnianych przez urzędy pracy. 
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 Bliższe przyjrzenie się zakresowi danych gromadzonych na podstawie formularzy 

MPiPS pozwala oczywiście przypuszczać, że na tej bazie można byłoby przeprowadzić 

znacznie bardziej szczegółową analizę bezrobocia rejestrowanego w przekroju terytorialnym. 

 Porównanie zakresu informacji zbieranych przez GUS z danymi przezeń 

publikowanymi pozwala również zauważyć, iż pomijane są niemal zupełnie dane z załącznika 

4. i 6. ze sprawozdania MPiPS, które dotyczą różnych form pomocy oferowanych przez 

urzędy pracy bezrobotnym i poszukującym pracy. Dane te są szczególnie cenne, gdyż 

do pewnego stopnia pozwalają ocenić efektywność i popularność poszczególnych polityk 

rynku pracy. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Nie dotyczy. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Nie dotyczy. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Brak. 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 W monitorowaniu bieżących trendów na rynku pracy warto wykorzystać następujące 

wielkości i wskaźniki: 

 stopa bezrobocia rejestrowanego; 

 liczba i struktura bezrobotnych, w tym udział nieposiadających prawa do zasiłku; 

 liczba i struktura bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 

 struktura napływu bezrobotnych według przyczyn i udział nowozarejestrowanych 

bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem; 

 stopa napływu bezrobotnych – udział osób nowozarejestrowanych w cywilnej 

ludności aktywnej zawodowo; 

 struktura odpływu bezrobotnych według przyczyn, w tym podjęcia pracy i ich udział 

w liczbie zarejestrowanych ogółem (stopa odpływu); 

 liczba ofert pracy przypadająca na jednego bezrobotnego; 

 struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i grup zawodowych; 

 udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn związanych z zakładem pracy w ogólnej 

liczbie bezrobotnych; 
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 przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych; 

 udział bezrobotnych długotrwałych i stopa bezrobocia długotrwałego; 

 przeciętny czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

W miarę możliwości należy rozpatrywać wszystkie wielkości w rozbiciu na podstawowe 

cechy demograficzno-społeczne, takie jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

 W zakresie omawianego badania można zachęcić do prenumeraty publikowanego 

co kwartał opracowania Bezrobocie rejestrowane. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Wydaje się, że wyraźnie najmniej informacji publikowanych jest na temat 

wykorzystywania i efektywności instrumentów rynku pracy. W tym obszarze można 

z pewnością przeprowadzić interesujące badanie skuteczności szkoleń i innych narzędzi 

aktywizujących bezrobotnych oferowanych przez urzędy pracy. W badaniu takim można 

wykorzystać dane zbierane w formularzach MPiPS, ale konieczne będzie uzupełnienie ich 

własnym badaniem ankietowym. 

 Bolączką urzędów pracy są również trudności w analizowaniu i monitorowaniu 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dostępne informacje pozwalają jedynie 

na porównanie struktury bezrobotnych i ofert według zawodów, co może czasami prowadzić 

do absurdalnych wniosków. Poznanie i monitorowanie zapotrzebowania przedsiębiorców 

na różne kwalifikacje jest o tyle istotne z punktu widzenia urzędu pracy, iż pozwala 

to na lepsze dopasowanie oferty szkoleń do lokalnych uwarunkowań. 

 Trzecia kwestia wiąże się z bezrobociem długotrwałym. Sprawozdania MPiPS 

pozwalają na dokonanie jedynie podstawowej charakterystyki osób poszukujących pracy 

przez ponad rok. Z punktu widzenia prowadzonej polityki rynku pracy istotne byłoby bardziej 

szczegółowe opisanie tej grupy (kto ma największe trudności w znalezieniu zatrudnienia, 

jakie są kwalifikacje i doświadczenie tej grupy itp.). 

 Z tym tematem łączy się także analiza długości czasu pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych i w szerszym wymiarze zbadanie wpływu wysokości i długości pobierania 

zasiłku na aktywność zawodową i czas pozostawia w rejestrach urzędów pracy. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

 Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego są opracowywane w różnych postaciach. 

W obszarze liczby i struktury bezrobotnych zarejestrowanych udostępniane są: 

(1) przekroje terytorialne: region, województwo, podregion, powiat, gmina (bezrobotni 

ogółem, w tym kobiety według stanu w dniu 31 grudnia); 

(2) tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – około 20 dni po okresie sprawozdawczym; 

(3) Bezrobocie rejestrowane – publikacja kwartalna wydawana w czerwcu, wrześniu, grudniu 

i marcu; 

(4) Bezrobocie w Polsce – zestawienie roczne opublikowane będzie w kwietniu 2010 roku; 

(5) Rynek pracy w Polsce – opracowanie będzie udostępnione w marcu 2010 roku; 

(6) Stopa bezrobocia rejestrowanego – publikowana co miesiąc w Internecie; 

(7) opracowanie w ramach monitoring rynku pracy Miesięczne informacje o bezrobociu w 

Polsce – około 21. roboczego dnia miesiąca. 

 Liczba i struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu według cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych 

w powiązaniu z czasem pozostawania bez pracy publikowana jest w przekrojach 

terytorialnych (region, województwo, podregion, powiat) w postaci tablic wynikowych dwa 

razy w roku (październik, kwiecień). 

 Przychody i wydatki Funduszu Pracy opracowywane są w postaci tablic wynikowych 

(nośnik magnetyczny) około 20 dni po okresie sprawozdawczym. 

 Ponadto, informacje o bezrobociu rejestrowanych opracowywane są również przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w tym obszerne tablice wynikowe w arkuszach 

Excel udostępniane są na stronach Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl). 

 



 

 

 
70 

IV.  WOLNE MIEJSCA PRACY 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 Badanie popytu na pracę. 

1.2 Cel lub cele badania 

 Badanie wolnych miejsc pracy ma na celu określenie zmian w liczbie pracujących 

i wolnych miejsc pracy, w tym nowoutworzonych. Wyniki badania pozwalają na pogłębioną 

analizę sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem miejsc pracy według zawodów, sekcji 

i działów PKD, sektorów własności, regionów, województw oraz ofert pracy zgłaszanych 

do urzędów pracy. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 Nie dotyczy. 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 Celem badania popytu na pracę jest uzyskanie informacji na temat popytu 

zrealizowanego i niezrealizowanego, czyli pracujących i wolnych miejsc pracy oraz nowo 

utworzonych miejsc pracy. 

 Wolne miejsca pracy są tutaj definiowane jako miejsca pracy powstałe w wyniku 

ruchu zatrudnionych, bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały 

jednocześnie trzy warunki: 

 (1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, 

 (2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 

 (3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów 

do natychmiastowego przyjęcia tych osób. 

 Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian 

organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy 

w jednostkach nowopowstałych. 

 Dane statystyczne zbierane przy pomocy formularza Z-05 obejmują: 

 liczbę pracujących według zawodów i płci (stan w ostatnim dniu kwartału 

sprawozdawczego); 

 liczbę nowo utworzonych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca kwartału 

sprawozdawczego; 
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 liczbę zlikwidowanych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca kwartału 

sprawozdawczego; 

 liczbę wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzone w ostatnim dniu kwartału 

sprawozdawczego według zawodu i wymaganego poziomu wykształcenia; 

 liczbę pracujących osób niepełnosprawnych; 

 liczbę osób niepełnosprawnych pracujących na stanowiskach pracy specjalnie 

dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; 

 zainteresowanie zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

 Brak. 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

 Badanie popytu na pracę nie analizuje żadnych danych pochodzących ze źródeł 

zastanych. 

2.1.2 Badania empiryczne 

 Podstawowym źródłem danych jest sprawozdanie GUS Z-05. Ponadto, badanie 

wykorzystuje dane ze sprawozdania MPiPS-01 z załącznikami 2. i 3. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu nie są stosowane techniki badawcze jako takie. Jednostki sprawozdawcze 

wypełniają określony prawnie formularz i przekazują go do urzędów statystycznych 

na zasadach i w formie określonej odpowiednimi przepisami. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Główny Urząd Statystyczny od 1995 roku prowadził badania popytu na pracę 

w jednostkach dużych sektora przedsiębiorstw. W 1998 roku po raz pierwszy badaniem 

objęto również jednostki średnie sektora przedsiębiorstw. W 2005 roku GUS zmienił formułę 

badania popytu na pracę, dostosowując ją do wymagań Eurostatu, tak aby ujednolicić 

to badanie pod względem treści i metody we wszystkich krajach unijnych. 

 Od 2005 roku badanie prowadzone jest więc z częstotliwością kwartalną (a nie 

dwuletnią, jak poprzednio), zawiera jednak mniej informacji niż przeprowadzone w 2003 

roku. Walorem nowego badania, oprócz zwiększonej częstotliwości, jest objęcie nim 
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podmiotów zaliczanych do wszystkich rodzajów działalności, a nie jak poprzednio do sektora 

przedsiębiorstw. 

 Od 2007 roku badanie ma charakter reprezentacyjny i obejmuje podmioty 

gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. W szczególności, badaniem 

objęte są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą – według jednostek lokalnych, w których liczba 

zatrudnionych wynosi 1 lub więcej osób i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: 

rolnictwa, leśnictwa i rybactwa (działy 01–03), górnictwa i wydobywania (działy 05–09), 

przetwórstwa przemysłowego (działy 10–33), wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów kanalizacyjnych (dział 35), 

dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją 

(działy 36–39), budownictwa (działy 41–43), handlu hurtowego i detalicznego; napraw pojazdów 

samochodowych i motocykli (działy 45–47), transportu i gospodarki magazynowej (działy 49–

53), działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (działy 55–56), 

informacji i komunikacji (działy 58–63), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (działy 64–

66), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68), działalności profesjonalnej, 

naukowej i technicznej (działy 69–75), działalności w zakresie administrowania i działalności 

wspierającej (działy 77–82), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych 

ubezpieczeń społecznych (dział 84), edukacji (dział 85), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

(działy 86–88), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy 90–93), działalności 

usługowej pozostałej (działy 95–96). 

 Próba do badania popytu na pracę ma specyficzną konstrukcję. W 2008 roku 

losowana była oddzielnie dla jednostek dużych i średnich oraz dla jednostek małych. Odrębne 

rozwiązanie dla jednostek małych motywowane jest nieco innym celem badania dla tej części 

badanej zbiorowości. W odniesieniu do jednostek dużych i średnich jako cel badania przyjęto 

uzyskanie informacji dla poszczególnych rodzajów działalności (sekcji PKD) według 

województw, a jeśli chodzi o jednostki małe, to zasadniczym celem badania było uzyskanie 

precyzyjnych wyników dla poszczególnych rodzajów działalności tj. 15 sekcji PKD. 

Wylosowana próba, zarówno dla jednostek dużych i średnich, jak i dla jednostek małych, 

wykorzystywana była we wszystkich badaniach kwartalnych w 2008 roku. Po uogólnieniu 

wyniki były reprezentatywne dla 494,4 tys. jednostek. 

2.2.2 Teren badań 

 Badanie ma charakter ogólnopolskim, prowadzone jest także na terenie 

województwa mazowieckiego. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

 Analiza wyników badania popytu na pracę ogranicza się do krótkiego opisu 

podstawowych tendencji, natomiast zasadniczą część każdej publikacji stanowią standardowo 

tablice wynikowe. Stosowane są w nich jedynie podstawowe metody statystyki opisowej, 

takie jak rozkład zmiennej, średnia czy błąd standardowy. Często wykorzystywane są również 

indeksy, pokazujące dynamikę zmian różnych wskaźników w stosunku do sytuacji przed 

miesiącem, kwartałem lub przed rokiem. Nieliczne wskaźniki i wielkości prezentowane są 

na wykresach. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Brak. 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Brak. 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 
  

 Opracowanie wyników badania popytu na pracę udostępniane jest dwa razy w roku. 

W zakresie liczby pracujących GUS opracowuje i publikuje następujące tablice: 

 pracujący według sekcji i płci na koniec każdego kwartału i przeciętnie w roku; 

 pracujący według płci, sekcji działalności, sektorów własności i wielkości jednostek; 

 pracujący według zawodów na koniec każdego kwartału i przeciętnie w roku; 

 pracujący według płci, zawodów, sektorów własności i wielkości jednostek; 

 pracujący według wybranych zawodów i sekcji działalności; 

 pracujące osoby niepełnosprawne według sekcji, sektorów własności i wielkości 

jednostek. 

Wolne miejsca pracy charakteryzowane są w następujących przekrojach: 

 liczba jednostek dysponujących wolnymi miejscami pracy według sekcji, sektora 

własności i wielkości; 

 liczba wolnych miejsc pracy według sekcji na koniec każdego kwartału i przeciętnie 

w roku; 

 liczba wolnych miejsc pracy według sekcji, sektora własności i wielkości; 

 liczba wolnych miejsc pracy według zawodów; 

 wolne miejsca pracy według zawodów, sektorów własności i wielkości jednostek; 

 wolne miejsca pracy według wybranych zawodów i sekcji działalności; 
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 wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy (procentowy udział wolnych miejsc 

pracy w liczbie miejsc pracy, jakie oferuje gospodarka, tj. w łącznej liczbie 

zagospodarowanych i wolnych miejsc pracy) według sekcji oraz zawodów. 

Część opisująca nowo utworzone miejsca pracy zawiera następujące zestawienia: 

 wolne nowo utworzone miejsca pracy według sekcji oraz zawodów; 

 wolne nowo utworzone miejsca pracy według zawodów, sektorów własności 

i wielkości jednostek; 

 nowo utworzone miejsca pracy według sekcji; 

 nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów własności i wielkości 

jednostek. 

W przekroju województw publikowane są jedynie podstawowe przekroje w zakresie liczby 

pracujących, wolnych miejsc pracy oraz wskaźnika wykorzystania wolnych miejsc pracy. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Porównując zakres informacji publikowanych ze sprawozdanymi należy uznać, 

iż opracowanie Popyt na pracę niemal całkowicie wykorzystuje potencjał formularza. Nie 

pojawia się jedynie żadne odniesienie do wymaganego poziomu wykształcenia przy analizie 

wolnych miejsc pracy. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Nie dotyczy. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Nie dotyczy. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Omawiana publikacja jest najważniejszym źródłem danych dotyczących popytu 

na pracę w Polsce. Można się cieszyć, iż oprócz przekrojów według sekcji czy zawodów 

znalazło się miejsce dla przekroju w ujęciu terytorialnym, ale jednocześnie można życzyć 

sobie uwzględnienie kilku dodatkowych kwestii. W szczególności brakuje informacji o: 

 wymiarze czasu pracy i rodzaju umowy o pracę; 

 nie tylko stanie faktycznym, ale również planowanych przyjęciach/zwolnieniach; 

 przyczynach zmian w stanie zatrudnienia, zwłaszcza zwolnieniach; 

 popycie na pracę w rozbiciu na klasy miejscowości, przynajmniej na rozróżnienie 

między miastami a obszarami wiejskimi. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 Przy monitorowaniu sytuacji na lokalnym rynku pracy warto wykorzystać 

następujące wskaźniki: 

 liczba wolnych miejsc pracy według sekcji, sektora własności, wielkości firmy 

i zawodów; 

 wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy według sekcji, sektora własności, 

wielkości firmy i zawodów. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

 Z zakresu objętego omawianym badaniem warto rozważyć zakup publikacji Popyt 

na pracę, wydawanej co pół roku. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Z uwagi na omówione wcześniej luki badawcze, można zarekomendować zwrócenie 

uwagi na następujące zagadnienia: 

 prognoza popytu na pracę i kwalifikacje na mazowieckim rynku pracy; 

 sytuacja absolwentów na rynku pracy – analiza przyjęć do pracy, oceny ich 

przygotowania zawodowego przez pracodawców itp.; 

 popyt na pracę na obszarach wiejskich i miejskich. 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Wyniki badania popytu na pracę publikowane są w następujących opracowaniach: 

 Popyt na pracę w I półroczu – opracowanie w ramach monitoringu rynku pracy 

publikowane we wrześniu; 

 Popyt na pracę – podsumowanie roczne publikowane w czerwcu/sierpniu. 
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V.  PRACA NIEREJESTROWANA 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 Charakterystyczną cechą rynku pracy w Polsce jest istnienie zjawiska pracy 

nierejestrowanej zwanej często pracą „na czarno” lub w „szarej strefie” gospodarki. Praca 

nierejestrowana występuje oczywiście w gospodarkach wielu krajów rozwiniętych, ale 

rozmiary tego zjawiska w Polsce są wyraźnie wyższe. Na nadmiar wiarygodnych szacunków 

odnośnie znaczenia „szarej strefy” w gospodarce z pewnością nie można narzekać. 

Najobszerniejszym źródłem informacji w tym zakresie jest prowadzone przez GUS badanie 

pracy nierejestrowanej. 

1.2 Cel lub cele badania 

 Badanie pracy nierejestrowanej stanowi źródło informacji o szarej strefie gospodarki, 

przede wszystkim w zakresie dotyczącym opinii odnośnie występowania zjawiska, społeczno 

– demograficznej charakterystyki zbiorowości osób wykonujących pracę nierejestrowaną, 

oceny dochodów uzyskanych z pracy nierejestrowanej, częstotliwości i rodzaju prac 

wykonywanych w formie nierejestrowanej oraz liczby i charakterystyki gospodarstw 

domowych korzystających z usług osób wykonujących pracę nierejestrowaną. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 Nie dotyczy. 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 W badaniu modułowym BAEL „Praca nierejestrowana” fakt wykonywania pracy 

w ,,szarej strefie” określono zgodnie z poniższą definicją. Przez pracę nierejestrowaną należy 

rozumieć: 

 pracę najemną wykonywaną bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez umowy o pracę, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy 

pracodawcą i pracownikiem, bez względu na sektor własności (również u osób 

fizycznych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych); praca nie może być również 

wykonywana na podstawie powołania, mianowania lub wyboru; z tytułu 

wykonywania pracy nierejestrowanej pracownik nie uzyskuje ubezpieczenia 

społecznego, a więc uprawnień do korzystania ze świadczeń społecznych; okres 

wykonywania tej pracy nie jest także zaliczany jako składkowy z punktu widzenia 

ZUS a pracodawca nie odprowadza na konto ZUS i Funduszu Pracy odpowiednich 
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sum z tytułu wypłacanego wynagrodzenia; od dochodów z pracy nierejestrowanej nie 

są płacone podatki osobiste; 

 pracę na rachunek własny, jeśli z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są 

realizowane obowiązki finansowe wobec państwa (np. podatki). 

 W badaniu modułowym zbierano informacje o pracy nierejestrowanej wykonywanej 

przez respondentów na rzecz innego gospodarstwa domowego/pracodawcy, a także 

o zatrudnianiu przez respondenta lub jego gospodarstwo domowe innych osób „na czarno”. 

Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły wykonywania pracy nierejestrowanej lub korzystania 

z pracy nierejestrowanej w okresie 9 miesięcy (od stycznia do września) 2004 roku. 

Odpowiedzi na pytania miały więc charakter retrospektywny, co może nieco obciążać wyniki. 

 Pierwsza część ankiety jest skierowana do wszystkich badanych osób. Pytania w niej 

zawarte mają na celu uzyskanie informacji na temat opinii odnośnie przyczyn występowania 

zjawiska ,,szarej strefy” oraz rodzaju wykonywanych w ten sposób prac. Następnie ankieta 

obejmuje zagadnienia korzystania przez gospodarstwo domowe z usług osób wykonujących 

pracę nierejestrowaną, częstotliwości tych prac i rodzaju świadczonych usług. W dalszej 

części pytania dotyczą statusu zatrudnienia respondentów, w szczególności czy prowadzą oni 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, a także o fakt korzystania z usług 

cudzoziemców podejmujących pracę nierejestrowaną. Kolejny dział ankiety ma na celu 

uzyskanie informacji na temat podejmowania pracy nierejestrowanej przez samych 

respondentów, jej częstotliwości oraz charakterystyki podmiotów ich zatrudniających. 

Uzupełnieniem badanej problematyki są pytania dotyczące dochodów uzyskiwanych przez 

respondentów z pracy nierejestrowanej oraz ich procentowego udziału w ogólnych dochodach 

netto. Uwzględniono przy tym dochody uzyskiwane w ,,szarej strefie’’ w pracy wykonywanej 

jako praca główna, jak i z pracy dodatkowej. 

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

 Brak. 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

 Badanie pracy nierejestrowanej nie analizuje żadnych danych pochodzących 

ze źródeł zastanych. 
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2.1.2 Badania empiryczne 

 Podstawowym źródłem danych w omawianym badaniu jest ankieta ZD-A, będąca 

ankietą modułową BAEL. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Do stosowanych w badaniu technik badawczych należy zaliczyć ankietę i wywiad 

kwestionariuszowy. Badanie prowadzone jest na tych samych zasadach jak w przypadku 

BAEL. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badanie zjawiska pracy nierejestrowanej zostało przeprowadzone w IV kwartale 

2004 roku przy pomocy dodatkowej ankiety BAEL, która skierowana była do respondentów 

w wieku 15 lat i więcej, uczestniczących w badaniu podstawowym BAEL dla których 

wypełniono ankietę ZD. Badaniem objęta została połowa próby mieszkań wylosowanych 

do kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (około 13,7 tys. w 2004 roku). 

Badanie jest ograniczone do osób biorących w nim udział po raz drugi oraz osób z podpróby 

kończącej służbę. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka odmowy uczestnictwa w badaniu. 

Zabieg ten wydaje się być skuteczny, gdyż spośród 23,7 tys. respondentów biorących udział 

w badaniu w 2004 roku, 21,1 tys. (88,9%) odpowiedziało na pytania zawarte w ankiecie. 

Nie zrealizowano 2,6 tys. wywiadów, w tym odmowy zanotowano dla 0,7 tys. osób (3,0%). 

2.2.2 Teren badań 

 Badanie aktywności ekonomicznej ludności a także badania modułowe realizowane 

są na terenie całego kraju, w tym także w województwie mazowieckim. Badanie nie pozwala 

jednak w tym przypadku na terytorialną dezagregację wyników badania. Jedynie podział 

na miejsce zamieszkania może być uwzględniony. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

 Wyniki badania modułowego BAEL dotyczącego pracy w „szarej strefie” są dość 

obszernie analizowane w samej publikacji. Zasadniczą jej część stanowią jednak tablice 

wynikowe, w których stosowane są podstawowe metody statystyki opisowej, takie jak 

rozkład zmiennej czy średnia. Nieliczne wskaźniki i wielkości prezentowane są na wykresach. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Brak. 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Brak. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 W ramach opracowania Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, wyniki 

badania pracy „w szarej strefie” przedstawione są w postaci obszernych tablic wynikowych, 

podzielonych na cztery działy tematyczne. 

 Po pierwsze, są to opinie na temat przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej. 

W ramach tego obszaru przedstawiona została struktura ludności w wieku 15 lat i więcej 

według miejsca zamieszkania, płci, wieku, wykształcenia i poglądów odnośnie przyczyn 

i rodzajów podejmowanych w ten sposób prac. 

 W drugim dziale charakteryzowane są osoby pracujące w „szarej strefie” ze względu 

na płeć, wiek, poziomu wykształcenia, miejsce zamieszkania oraz częstotliwość 

wykonywania pracy nierejestrowanej, w tym według miesięcy w których była ona 

świadczona. Częstotliwość pracy „na czarno” przedstawiona została również osobno według 

liczby dni, miesiąca oraz liczby miesięcy w których była ona wykonywana. Kolejne tablice 

przedstawiają zaś strukturę osób wykonujących pracę nierejestrowaną według liczby dni 

przepracowanych w 2004 roku oraz rodzaju wykonywanych prac w zależności 

od podstawowych cech demograficzno-społecznych. 

 Trzecia część opracowania przedstawia tablice opisujące ostatnio wykonywaną pracę 

nierejestrowaną według typu pracodawcy (osoba prywatna, firma prywatna lub spółdzielnia 

w systemie pracy nakładczej lub w systemie pracy innym niż nakładczy, firma państwowa lub 

komunalna, praca na własny rachunek), rozróżnienia między pracą dodatkową a główną, 

rodzaju wykonywanej pracy, wysokości miesięcznych dochodów uzyskiwanych w ostatnio 

wykonywanej pracy, udziału dochodów z pracy nierejestrowanej w dochodach ogółem oraz 

według podstawowych przekrojów demograficzno-społecznych. 

 Ostatnia część publikacji zawiera tablice wynikowe dotyczące gospodarstw 

domowych korzystających z pracy nierejestrowanej. Przedstawiona jest przede wszystkim ich 

liczba według częstości i miesiąca korzystania z tej pracy, liczby roboczodni jej 

wykonywania, rodzaju prac, wydatków ponoszonych na pracę wykonywaną na ich rzecz oraz 

według miejsca zamieszkania, typu gospodarstwa (gospodarstwa pracowników, rolników, 

pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, pracujących na własny rachunek, emerytów 

i rencistów i pozostałe) i jego wielkości. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Publikowane przez GUS wyniki badania pracy nierejestrowanej nie pomijają 

zasadniczo żadnych informacji dostarczanych przez ankietę ZD-A. Baza danych z badania 

pracy nierejestrowanej, zwłaszcza po połączeniu z bazą BAEL, pozwala z pewnością 

na wygenerowanie większej liczby przekrojów (na przykład według stopnia 

niepełnosprawności respondentów, wykonywanego zawodu) i na głębszą analizę zjawiska 

pracy w „szarej strefie”. Z punktu widzenia analizy regionalnej nie jest to jednak przydatne, 

gdyż badanie nie jest reprezentatywne na poziomie województw. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Nie dotyczy. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Nie dotyczy. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Zaletą badań modułowych BAEL, w tym badania pracy nierejestrowanej, jest 

możliwość analizowania wyników poszczególnych modułów na tle ogólnych rezultatów 

badania aktywności ekonomicznej ludności. W tym sensie charakterystyka osób 

wykonujących pracę nierejestrowaną może być bardzo szczegółowa. 

 Jednocześnie, należy sobie zdawać sprawę z ograniczeń wiążących się ze specyfiką 

badanego obszaru – część osób mogła zataić fakt wykonywania pracy nierejestrowanej przed 

ankieterem. Ponadto, należy pamiętać, że badanie BAEL nie obejmuje osób zamieszkałych 

w miejscach zbiorowego zakwaterowania, takich jak domy studenckie, internaty, hotele 

pracownicze, a także osób przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy. Stąd liczba osób 

deklarujących pracę w „szarej strefie” powinna być raczej traktowana jako wartość minimalna 

i prawdopodobnie niedoszacowana. 

 Ponieważ badanie skierowane jest do gospodarstw domowych i ich mieszkańców, 

wyraźnie słabiej opisana jest strona popytowa, to znaczy podmioty korzystające z pracy 

nierejestrowanej. Dla uzyskania pełnego obrazu „szarej strefy” brakuje pewnych informacji 

o pracodawcach i firmach, które zatrudniają pracowników „na czarno”, choćby pod 

względem rodzaju prowadzonej działalności, wielkości firmy czy kondycji finansowej. 

 Można również oczekiwać, że praca w „szarej strefie” w znacznym stopniu zależy 

od koniunktury gospodarczej i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Badanie modułowe BAEL 

nie pozwala na dokładną analizę tego typu zależności. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Przy monitorowaniu sytuacji na lokalnym rynku pracy warto wykorzystać następujące 

wskaźniki: 

 relacja między liczbą osób pracujących w „szarej strefie” a liczbą osób pracujących 

ogółem; 

 przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej; 

 przeciętny dochód uzyskany z pracy nierejestrowanej i udział tego dochodu 

w dochodach ogółem respondenta; 

 częstotliwość i rodzaj prac wykonywanych w formie nierejestrowanej; 

 struktura i charakterystyka gospodarstw, korzystających z usług osób wykonujących 

pracę nierejestrowaną. 

Powyższe parametry, w miarę możliwości, należy rozpatrywać w rozbiciu na podstawowe 

cechy demograficzno-społeczne pracowników, takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, 

staż pracy, wykonywany zawód, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa, 2005. 

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa, 2010. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Podobnie jak w przypadku BAEL, można polecić wykorzystanie poszczególnych 

technicznych rozwiązań w zakresie metody doboru próby i zagadnień poruszanych w ankiecie 

oraz konstrukcji pytań i kafeterii odpowiedzi. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Z uwagi na omówione wcześniej luki badawcze, można zarekomendować 

przeprowadzenie badania dotyczącego pracy nierejestrowanej w województwie 

mazowieckim, z jednej strony z punktu widzenia jednostek świadczących tego typu pracę, 

a z drugiej strony z punktu widzenia podmiotów korzystających z usług osób wykonujących 

pracę nierejestrowaną. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa, 2005. 

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa, 2010. 
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VI.  STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 Badanie struktury wynagrodzeń według zawodów jest drugim po badaniu 

aktywności ekonomicznej ludności unikatowym zbiorem danych istotnych z punktu widzenia 

analiz rynku pracy. Podobnie jak w przypadku BAEL, który w niezwykle szczegółowy 

sposób charakteryzuje ludność w wieku produkcyjnym, badanie struktury wynagrodzeń jest 

najpełniejszym dostępnym źródłem danych o wynagrodzeniach w Polsce. Wyniki badania 

struktury wynagrodzeń jako jedyne źródło pozwalają na analizę zróżnicowania poziomu 

wynagrodzeń oraz na obliczanie podstawowych mierników zróżnicowania płac. 

 Ogromną zaletą badania jest wiarygodność zbieranych danych. Ponieważ informacje 

są przekazywane przez księgowość jednostek sprawozdawczych, nie występuje tutaj problem 

zaniżania deklarowanych dochodów lub braków odpowiedzi, charakterystycznych dla BAEL. 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy badania oraz wymagania dotyczące jakości 

danych są ustalone na podstawie rozporządzeń Komisji Europejskiej w sprawie statystyki 

wynagrodzeń. 

1.2 Cel lub cele badania 

 Podstawowym celem badania jest określenie struktury i poziomu miesięcznych 

i godzinowych wynagrodzeń brutto zarówno według cech osób fizycznych (takich jak płeć, 

wiek, poziom wykształcenia, staż pracy czy wykonywany zawód), jak i cech 

charakteryzujących zakłady pracy, w tym rodzaj działalności, sektor własności i wielkość 

zakładu. Badanie pozwala więc przede wszystkim na analizowanie szeroko rozumianego 

zróżnicowania wynagrodzeń, przy czym szczególnie istotną jego zaletą jest możliwość 

spojrzenia na nierówności płacowe z perspektywy wykonywanego zawodu, co jest niezbędne 

do pełnej oceny struktury kwalifikacyjnej kadr. Na tej bazie obliczane są również różne inne 

wskaźniki pokazujące zróżnicowanie płac między płciami (gender pay gap) czy liczony przez 

OECD low wage trap. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 Nie dotyczy. 
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1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 Jednostki wylosowane do badania struktury wynagrodzeń sprawozdają się z sytuacji 

w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń i czasu pracy w październiku analizowanego roku oraz 

dodatkowo za cały badany rok. 

 Populacja pracujących uwzględniona w badaniu obejmuje następujące grupy: 

(1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru 

lub mianowania), łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo; 

(2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: 

(a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin) 

jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek 

niepracujących w spółce), tj. zakładów, spółek, przedsiębiorstw zagranicznych itp.; 

(b) osoby pracujące na własny rachunek; 

(3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia 

(łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 

(4) osoby wykonujące pracę nakładczą; 

(5) członków spółdzielni produkcji rolniczej, tj. członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o innym profilu produkcyjnym, 

w odniesieniu, do których funkcjonuje prawo spółdzielcze, a także członków spółdzielni 

kółek rolniczych. 

 Warto podkreślić, iż od 2006 roku do pracujących wlicza się także pracujących 

w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do pracujących nie zalicza się natomiast osób 

przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych (z wyjątkiem kobiet w ciąży), 

odbywających zasadniczą służbę wojskową (z wyjątkiem poborowych odbywających 

w zakładzie pracy zastępczą służbę wojskową), pracujących na podstawie umowy o pracę 

w celu przygotowania zawodowego oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia lub 

umowy o dzieło. 

 Przedmiotem omawianego badania jest struktura wynagrodzeń, które obejmują 

następujące składniki: 

 wynagrodzenia osobowe brutto, w tym wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za staż 

pracy, za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, za pracę zmianową, 

premie i nagrody oraz pozostałe składniki wynagrodzenia osobowego (m.in. dodatki 

funkcyjne, dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub 

warunki pracy), 
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 honoraria mające charakter wynagrodzenia pracowniczego, 

 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

 wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach. 

Wszystkie te części płac, które wypłacane są za okresy dłuższe niż miesiąc, uwzględniane są 

w wysokości przypadającej na jeden miesiąc, na przykład bierze się pod uwagę 1/3 premii 

kwartalnej i 1/12 części nagród wypłacanych w stosunku rocznym. Od 2008 roku podawane 

są osobno wielkości wypłacone przez zakład za czas nieprzepracowany (bez dni wolnych 

od pracy). W wynagrodzeniach miesięcznych nie są natomiast uwzględniane takie wypłaty, 

jak nagrody jubileuszowe, gratyfikacje, odprawy wypłacone przy przejściu na emeryturę, 

jednorazowe wynagrodzenia (wyrównawcze) wypłacane w związku ze zgłoszeniem 

i przyjęciem projektu wynalazczego powodującego zmianę norm pracy, ekwiwalenty 

za niewykorzystany urlop. 

 Dane o wynagrodzeniach rejestrowane są dla indywidualnych osób, co umożliwia 

powiązanie ich cech demograficznych i społeczno-zawodowych z poziomem wynagrodzeń 

miesięcznych. Badanie dostarcza następujących informacji opisujących indywidualne cechy 

pracownika: 

 płeć, 

 wiek, 

 poziom wykształcenia, 

 staż pracy ogółem, w tym staż w jednostce sprawozdawczej, 

 zawód wykonywany (poziom 4-cyfrowy), 

 rodzaj umowy o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony i od 2008 roku – 

na okres próbny oraz na czas wykonywania określonej pracy), 

 wymiar czasu pracy, 

 od 2008 roku system czasu pracy (podstawowy, równoważny, przerywany, 

zadaniowy, praca weekendowa, praca w skróconym tygodniu pracy, praca w ruchu 

ciągłym), 

 czas pracy faktycznie przepracowany w godzinach normalnych i nadliczbowych oraz 

godziny nieprzepracowane, w tym z powodu urlopów wypoczynkowych. 

 Badanie dostarcza również informacji o jednostce sprawozdawczej w zakresie: 

 liczby pracujących, 

 sposobu ustalania wynagrodzeń za pracę (ponadzakładowy układ pracy, zakładowy 

układ pracy lub na podstawie innych przepisów), 

 sektora własności, 
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 rodzaju prowadzonej działalności według sekcji PKD. 

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

 Brak. 

2. Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycznych / 

tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

 Badanie struktury wynagrodzeń nie analizuje żadnych danych pochodzących 

ze źródeł zastanych. 

2.1.2 Badania empiryczne 

 Podstawowym źródłem danych w omawianym badaniu jest sprawozdanie Z-12 – 

sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów. Badanie ma charakter 

obowiązkowy. Wylosowane jednostki sprawozdawcze zobowiązane są do przekazania danych 

do właściwego urzędu statystycznego do końca marca następnego roku po roku 

sprawozdawczym. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu nie są stosowane techniki badawcze jako takie. Jednostki sprawozdawcze 

wypełniają określony prawnie formularz i przekazują go do urzędów statystycznych 

na zasadach i w formie określonej odpowiednimi przepisami. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badanie struktury wynagrodzeń według zawodów jest badaniem cyklicznym, 

przeprowadzanym początkowo w różnych odstępach czasu (1996, 1998, 1999, 2001), 

ale od 2002 roku regularnie co 2 lata odbywają się kolejne edycje. Ostatnie takie badanie 

odbyło się w 2008 roku, z tym że nie zostały jeszcze opublikowane jego rezultaty. 

 Badanie jest przeprowadzane metodą reprezentacyjną i obejmuje podmioty 

gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej. Do wypełnienia formularza Z-

12 zobowiązane są w szczególności osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według jednostek 

lokalnych i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, łowiectwa, włączając 

działalność usługową (dział 01), leśnictwa, łącznie z działalnością usługową (dział 02), 

rybołówstwa i rybactwa łącznie z działalnością usługową (dział 05), górnictwa (działy: 10-

14), przetwórstwa przemysłowego (działy: 15-37), wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, gaz, wodę (działy: 40, 41), budownictwa (dział 45), handlu hurtowego 
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i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 

osobistego i domowego (działy: 50-52), hoteli i restauracji (dział 55), transportu, gospodarki 

magazynowej i łączności (działy: 60-64), pośrednictwa finansowego (działy 65-67), obsługi 

nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(działy: 70-74), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych i powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych (dział 75), edukacji (dział 80), 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej (dział 85), działalności usługowej komunalnej, 

społecznej i indywidualnej pozostałej, bez działalności organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych (działy: 90, 92 i 93). Z badania wyłączone są indywidualne 

gospodarstwa rolne, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, 

organizacje społeczne, organizacje pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego. 

 Charakterystyczną cechą jest to, że losowanie próby odbywa się na poziomie 

poszczególnych jednostek i nie jest prowadzone bezpośrednio przez GUS. Dobór próby jest 

dość szczegółowo opisany w objaśnieniach do formularza Z-12. W pierwszym kroku 

ogranicza się liczbę pracujących, zgodną z podaną wcześniej definicją, do populacji 

zatrudnionych, wykluczając pewne grupy pracowników, m.in. osoby będące na emeryturze 

i jednocześnie pracujące, osoby będące na zwolnieniach lekarskich powyżej 10 dni roboczych 

(opłacanych przez zakład) bądź na zwolnieniach opłacanych przez ZUS (jeden i więcej dni 

roboczych), osoby korzystające z urlopów macierzyńskich bądź wychowawczych, osoby 

skierowane do szkół stacjonarnych, na studia doktoranckie, zatrudnione przy robotach 

publicznych i pracach interwencyjnych, itp. Jeżeli ustalona w ten sposób liczba zatrudnionych 

nie przekracza 40 osób, badaniem objęte są wszystkie osoby, natomiast jeżeli ta liczba jest 

większa niż 40 – wówczas należy przeprowadzić losowanie pracowników. W takim wypadku 

szereguje się ich według rosnących 4-cyfrowych symboli zawodu oraz płci, a następnie 

w zależności od liczby zatrudnionych spełniających warunki badania, wybiera kolejne osoby 

zgodnie z poniższym schematem. 

 

Tabela 8. 

Schemat losowania pracowników do badania struktury wynagrodzeń w 2006 i 2008 

roku 
Liczba wylosowanych pracowników Liczba zatrudnionych 

wszystkie osoby, czyli 1, 2, 3, 4, itd.             N ≤ 40 

co drugą osobę, czyli 1, 3, 5, 7, itd.      41 ≤ N ≤ 176 

co trzecią osobę, czyli 1, 4, 7, 10, 13, itd.    177 ≤ N ≤ 396 

co czwartą osobę, czyli 1, 5, 9, 13, 17, itd.    397 ≤ N ≤ 704 

co piątą osobę, czyli 1, 6, 11, 16, 21, itd.   705 ≤ N ≤ 1100 

co szóstą osobę, czyli 1, 7, 13, 19, 25, itd.  1101 ≤ N ≤ 1584 

co siódmą osobę, czyli 1, 8, 15, 22, 29, itd.  1585 ≤ N ≤ 2156 

co ósmą osobę, czyli 1, 9, 17, 25, 33, itd.  2157 ≤ N ≤ 2816 
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co 9-tą osobę, 1, 10, 19, 28, 37, itd.  2817 ≤ N ≤ 3564 

co 10-tą osobę, czyli 1, 11, 21, 31, 41, itd.  3565 ≤ N ≤ 4400 

co 11-tą osobę, czyli 1, 12, 23, 34, 45, itd.  4401 ≤ N ≤ 5324 

co 12-tą osobę, czyli 1, 13, 25, 37, 49, itd.  5325 ≤ N ≤ 6336 

co 13-tą osobę, czyli 1, 14, 27, 40, 53, itd.  6337 ≤ N ≤ 7436 

co 14-tą osobę, czyli 1, 15, 29, itd.  7437 ≤ N 

Źródło: GUS. 

 

 W 2006 roku wielkość próby wynosiła około 23,5 tys. jednostek, czyli około 13% 

ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów, z czego sprawozdanie o symbolu Z-12 złożyło 

ok. 16,6 tys. podmiotów. Przeciętny podmiot, który złożył sprawozdanie Z-12 liczył 158 

pracujących, w tym 134 zatrudnione osoby. Z poszczególnych podmiotów badaniem objęto 

około 659,9 tys. wylosowanych pracowników, którzy przepracowali cały miesiąc 

(październik 2006 rok). GUS nie publikuje szerszej informacji na temat metod uogólniania 

wyników, ale wiadomo, że po uogólnieniu wyniki są reprezentatywne dla populacji około 

7,2 miliona zatrudnionych, to jest pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych bez 

przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych. 

2.2.2 Teren badań 

 Badanie struktury wynagrodzeń prowadzone jest na terenie całego kraju, w tym 

także w województwie mazowieckim. W formularzu Z-12 podmiot gospodarki narodowej jest 

identyfikowany poprzez nazwę, adres i numer REGON, co teoretycznie pozwala 

na terytorialną dezagregację danych do poziomu powiatu. Publikowane są jednak jedynie 

podstawowe dane w przekroju województw. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

 Wyniki badania struktury wynagrodzeń przedstawiane są w standardowy sposób, 

to znaczy ograniczają się do krótkiego opisu ogólnych tendencji w kształtowaniu się płac i ich 

zróżnicowaniu, natomiast zasadniczą część publikacji stanowią tablice wynikowe. Stosowane 

są w nich jedynie podstawowe metody statystyki opisowej, takie jak rozkład zmiennej 

w różnych przekrojach, średnia oraz statystyki pozycyjne, takie jak decyle, mediana, czy 

dominanta. Ponieważ przedstawiana jest problematyka wynagrodzeń, podawane są również 

różne miary zróżnicowania (np. współczynnik zmienności, procentowy współczynnik 

zróżnicowania decylowego) i koncentracji rozkładu (np. współczynnik Lorenza). 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Brak. 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Brak. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 Opracowanie wyników badania struktury wynagrodzeń według zawodów 

przedstawione jest w publikacji Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku … 

roku. W czternastu obszernych tablicach wynikowych przedstawione zostały następujące 

informacje: 

 pracownicy zatrudnieni, przeciętne miesięczne i godzinowe wynagrodzenie brutto 

według sektorów własności, płci, poziomu wykształcenia, wieku, stażu pracy, 

wielkości zakładu, sekcji PKD, sektorów ekonomicznych, przedziałów wynagrodzeń 

według krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

i województw; 

 pracownicy zatrudnieni, przeciętne miesięczne i godzinowe wynagrodzenia brutto 

według sektorów własności, płci oraz grup zawodów (wielkich, dużych i średnich); 

 struktura przeciętnego wynagrodzenia ogółem brutto według płci, poziomu 

wykształcenia, wieku, stażu pracy, wielkości zakładu, sekcji PKD, sektorów 

ekonomicznych, przedziałów wynagrodzeń według krotności przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej i województw; 

 struktura przeciętnego wynagrodzenia ogółem brutto według sektorów własności, płci 

oraz grup zawodów (wielkich, dużych i średnich); 

 przeciętne wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych według wieku, stażu 

pracy, wielkości zakładu oraz grup zawodów i płci; 

 rozkład zatrudnionych pracowników według krotności przeciętnego wynagrodzenia 

brutto dla gospodarki narodowej, grup zawodów oraz płci; 

 miesięczne wynagrodzenia najwyższe w grupach decylowych pracowników 

zatrudnionych według grup zawodów i płci; 

 przeciętne wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych według sekcji, grup 

zawodów oraz płci. 

 Zaprezentowane powyżej wskaźniki pochodzą z opracowań z 2004 i 2006 roku. 

Publikacja zawierająca rezultaty badania z 2008 roku będzie prawdopodobnie nieco 

obszerniejsza, z uwagi na rozszerzony zakres sprawozdania Z-12. 

 W przekroju województw publikowana jest więc jedynie informacja o liczbie 

pracowników zatrudnionych, przeciętnym miesięcznym i godzinowym wynagrodzeniu brutto 

z podziałem na płeć i sektor własności oraz o strukturze przeciętnego wynagrodzenia brutto 

według płci. Oznacza to, iż z poziomu województwa badanie nie pozwala na analizę struktury 
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wynagrodzeń według zawodów. Co więcej, Urząd Statystyczny w Warszawie nie publikuje 

żadnych dodatkowych opracowań z tego zakresu. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów opisuje liczbę pracujących 

i wynagrodzenia w zasadzie według większości dostępnych przekrojów, pomijając jedynie 

ten element charakterystyki pracowników, który mówi o rodzaju umowy o pracę i wymiarze 

czasu pracy. Nie jest też analizowany nawet w minimalnym zakresie czas pracy i jego 

struktura. 

 Uzyskanie dostępu do bazy danych jednostkowych stwarza tutaj oczywiście dużo 

większe możliwości i zezwala na generowanie tablic w bardziej dopasowanych do naszych 

potrzeb przekrojach i ich dowolnym łączeniu. W szczególności, o wiele więcej informacji 

można byłoby uzyskać dla przekroju terytorialnego. 

 Najpoważniejszą zaletą posiadania bazy danych wydaje się być jednak możliwość 

analizowania determinant wysokości płac i szeroko rozumianego zróżnicowania płac 

w wymiarze miesięcznym i godzinowym. W tym zakresie dane pozwalają na policzenie 

współczynnika Giniego i innych miar nierówności dochodowych. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Nie dotyczy. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Nie dotyczy. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Populacja objęta badaniem jest ograniczona. Z jednej strony, w badaniu struktury 

wynagrodzeń nie uwzględnia się najmniejszych podmiotów i przez to badanie nie jest 

reprezentatywne dla całej gospodarki, a z drugiej strony można mieć także zastrzeżenia 

do definicji zatrudnionych stosowanej w badaniu oraz do uwzględnionych w analizie 

składników wynagrodzeń. Z tej perspektywy z pewnością najważniejszą nieporuszoną 

kwestią jest problem wysokości, rozkładu i determinant płac w mikroprzesiębiorstwach. 

 Analiza determinant wysokości płac wymaga jak najpełniejszej informacji 

o doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach poszczególnych osób. W badaniu struktury 

wynagrodzeń brakuje pewnych informacji z tego zakresu, na przykład nie znamy przeszłości 

zawodowej pracowników. Ponownie interesujące byłoby przeanalizowanie (ro)zbieżności 

między zawodem wyuczonym a wykonywanym, bądź rozpatrując problem jeszcze szerzej, 
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między profilem wykształcenia i umiejętnościami wyniesionymi z edukacji szkolnej 

a umiejętnościami i wiedzą niezbędnymi w wykonywanej pracy. 

 Mimo oferowania obszernej bazy danych dotyczących płac, badanie struktury 

wynagrodzeń nie pozwala rozpatrywać tego zagadnienia w nieco szerszej perspektywie. 

W szczególności, nie wiemy nic o sytuacji rodzinnej pracownika, brakuje cech 

charakteryzujących jego gospodarstwo domowe, a to uniemożliwia przeanalizowanie 

zależności między poziomem ubóstwa a poziomem płac. 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Przy monitorowaniu sytuacji na lokalnym rynku pracy warto wykorzystać następujące 

wskaźniki, które można policzyć na bazie danych z badania struktury wynagrodzeń: 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto; 

 przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto; 

 mediana i inne miary pozycyjne wynagrodzeń miesięcznych i godzinowych brutto, 

w tym miesięczne wynagrodzenia w najwyższych i najniższych grupach decylowych; 

 miary zróżnicowania wysokości płac, także w dolnej i górnej części rozkładu płac 

(na przykład relacja między pierwszym a dziewiątym decylem, między medianą 

a pierwszym decylem, między dziewiątym a piątym decylem); 

 relacja między wysokością przeciętną a medianą wynagrodzeń miesięcznych 

i godzinowych brutto; 

 struktura wynagrodzeń (udział wynagrodzenia zasadniczego oraz znaczenie innych 

składników); 

 rozkład pracowników według krotności przeciętnego wynagrodzenia brutto; 

 udział pracowników zarabiających na poziomie minimalnego wynagrodzenia; 

 przeciętny czas pracy w godzinach nominalnych i nadliczbowych, struktura czasu 

pracy. 

W miarę możliwości należy rozpatrywać wszystkie wielkości w rozbiciu na podstawowe 

cechy pracowników (płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód) 

oraz miejsc pracy (sektor własności, wielkość zakładu, sekcja PKD, sektor ekonomiczny). 
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4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Wydaje się, że szczególne korzyści mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do bazy 

danych jednostkowych z badania struktury wynagrodzeń. Jednocześnie, można 

zarekomendować zakup następujących pozycji: 

 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2004 roku – publikacja 

z października 2005 roku, dostępna również na stronie GUS; 

 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 roku – publikacja 

z października 2007 roku, dostępna także na stronie GUS; 

 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 roku – publikacja 

będzie udostępniona w grudniu 2009 roku. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Z uwagi na omówione wcześniej luki badawcze, można zarekomendować zwrócenie 

uwagi na następujące zagadnienia: 

 płace i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; 

 zróżnicowanie płac i możliwości zawodowych między płciami w województwie 

mazowieckim; 

 płace a nietypowe formy zatrudnienia; 

 rola minimalnego wynagrodzenia na mazowieckim rynku pracy; 

 poziom ubóstwa wśród najniższej zarabiających. 

 W dłuższej perspektywie można rozważyć prowadzenie cyklicznych badań 

przedsiębiorstw na obszarze województwa mazowieckiego, które pozwolą budować panele 

i w dalszym kroku analizować zmiany sytuacji jednostek na rynku pracy, ich ścieżki kariery 

i krzywe płac. 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2004 roku – publikacja 

z października 2005 roku, dostępna również na stronie GUS; 

 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 roku – publikacja 

z października 2007 roku, dostępna także na stronie GUS; 
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 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 roku – publikacja 

będzie udostępniona w grudniu 2009 roku. 
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VII.  BADANIE KOSZTÓW PRACY I INDEKS KOSZTÓW 

ZATRUDNIENIA 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 Zróżnicowanie ceny siły roboczej w skali regionalnej i globalnej powoduje, 

że koszty pracy są jednym z najważniejszych wskaźników charakteryzujących 

konkurencyjność gospodarki danego kraju czy regionu. Koszty pracy stanowią bowiem 

istotny parametr decyzyjny w zakresie przepływu kapitału, a tym samym wywierają istotny 

wpływ na sytuację na rynku pracy. Z tego względu poznanie rzeczywistej wielkości kosztów 

pracy, ich struktury, określenie czynników mających wpływ na ich poziom oraz tendencji ich 

zmian w czasie jest szczególnie ważne i stąd też w wielu krajach badanie to ma już swoją 

długą historię (na przykład w Wielkiej Brytanii prowadzone jest od 1964 roku). Od 1996 roku 

badanie zostało włączone do programu badań statystycznych w Unii Europejskiej, podjęto się 

również próby wypracowania jednolitej metodologii badania. 

 Pierwsze badanie kosztów pracy w Polsce przeprowadzono w 1993 roku 

w jednostkach prowadzących działalność produkcyjną i budowlaną. W latach następnych 

badania dotyczyły jednostek prowadzących pozostałe rodzaje działalności. Badanie kosztów 

pracy za 1996 roku zostało natomiast przeprowadzone w jednostkach całej gospodarki 

narodowej (z wyłączeniem organizacji członkowskich, organizacji międzynarodowych 

i gospodarstw domowych zatrudniających pracowników). Od 1997 roku badanie, zgodnie 

z zaleceniami Eurostatu, jest prowadzone z częstotliwością 4-letnią. W okresach między 

badaniami prowadzone są szacunki podstawowych mierników kosztów pracy. 

1.2 Cel lub cele badania 

 Celem badania kosztów pracy w gospodarce narodowej jest określenie poziomu 

i struktury kosztów pracy, czyli kosztów ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pozyskania, 

wykorzystania, utrzymania i doskonalenia zasobów pracy. Koszty pracy to suma dwóch 

elementów: wynagrodzeń brutto oraz pozapłacowych wydatków związanych z zatrudnieniem. 

Badanie ma w szczególności na celu dostarczenie dokładnych danych o tym drugim 

składniku, które nie są wprost dostępne z żadnych innych źródeł. 

 Kwartalny indeks kosztów zatrudnienia stanowi natomiast odpowiedź na potrzebę 

bieżącej oceny zmian w poziomie i dynamice kosztów zatrudnienia w wybranych rodzajach 

działalności, co ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
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1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Nie dotyczy. 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 Koszty pracy stanowią sumę wynagrodzeń brutto oraz pozapłacowych wydatków 

poniesionych przez pracodawcę w celu pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania 

i doskonalenia kadr. Koszty pracy obejmują w szczególności następujące składniki: 

 wynagrodzenia osobowe ogółem, 

 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 

 honoraria, 

 wydatki na doskonalenie, kształcenie i przekwalifikowanie kadr, 

 wydatki na delegacje służbowe, 

 obligatoryjne i dowolne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe 

opłacone przez pracodawcę, łącznie ze składkami na Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Społecznych, 

 wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

 pozostałe wydatki, m.in. wydatki przeznaczone na werbunek, rekrutację i nabór kadr, 

wydatki na dojazdy do pracy pracowników, wydatki poniesione przez pracodawcę 

na ubezpieczenia pracowników w trzecim filarze, jeżeli są wliczane w koszty 

działalności jednostki sprawozdawczej, 

 wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej 

w spółdzielniach. 

 Formularz badania Z-02 został tak skonstruowany, aby móc agregować składniki 

kosztu pracy w sposób umożliwiający prowadzenie trzech rachunków, istotnych zarówno 

z punktu widzenia jednostki, jak również bardzo ważnych dla oceny zróżnicowania kosztów 

pracy w skali makro. Są to następujące rachunki: 

(1) z punktu widzenia źródeł finansowania kosztów pracy, a więc podział na wypłaty 

dokonywane w ciężar kosztów jednostki, czyli tzw. rachunek kosztów i wypłaty z zysku, 

a więc rachunek wyników, 

(2) z punktu widzenia dochodów uzyskiwanych bezpośrednio przez pracowników, a więc 

podział na dochody z pracy (wynagrodzenia, świadczenia) oraz dochody nie „przepływające” 

do pracowników, czyli pozostałe koszty zatrudnienia (np. składki na ubezpieczenia 
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emerytalne, rentowe, wypadkowe opłacane przez pracodawcę, wydatki związane 

z bezpieczeństwem i higieną pracy), 

(3) z punktu widzenia rodzaju działań podejmowanych przez jednostkę w związku 

z zaangażowaniem siły roboczej, a więc podział związany z pozyskaniem, wykorzystaniem 

i utrzymaniem siły roboczej. 

 Co ważne, elementy wynagrodzeń jakie uwzględniono w badaniu umożliwiają 

obliczenie dość szczegółowej struktury przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych, w tym 

wydzielenia m.in. płacy zasadniczej, dodatków stażowych, premii i nagród, wynagrodzeń 

za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas choroby, za czas urlopów wypoczynkowych, 

nagród jubileuszowych i gratyfikacji, odpraw wypłacanych przy przejściu na emeryturę lub 

rentę. 

 Ponieważ informacje o bezwzględnej wielkości kosztów pracy w poszczególnych 

jednostkach nie mogą być wprost porównywane (koszty zależą wprost proporcjonalnie 

od wielkości jednostki i stopnia zaangażowania siły roboczej), w formularzu musiały być 

uwzględnione również dane o liczbie pracujących i czasie pracy w badanych podmiotach. 

Stąd badanie kosztów pracy uwzględnia informację o liczbie pracujących według stanu 

w dniu 31. grudnia. Sprawozdanie o kosztach pracy dostarcza też danych o przeciętnym 

zatrudnieniu (pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w osobach i w przeliczeniu na pełne 

etaty, uczniowie w osobach i w przeliczeniu na pełne etaty), a także opłaconym czasie pracy 

w podziale na pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz uczniów (czas przepracowany 

w czasie normalnym i nadliczbowym oraz czas nieprzepracowany z powodu: urlopów 

wypoczynkowych, chorób, przestojów i innych przyczyn). 

 Przy obliczaniu kwartalnego indeksu kosztów zatrudnienia wykorzystywane są 

również dane o czasie przepracowanym i wynagrodzeniach ogółem, pochodzące z badania 

zatrudnienia i wynagrodzeń w podmiotach gospodarki narodowej. 

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Brak. 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

 Badanie kosztów pracy nie analizuje żadnych danych pochodzących ze źródeł 

zastanych. Ponieważ jest prowadzone raz na cztery lata, w okresie między kolejnymi 

edycjami GUS dokonuje szacunków ich wysokości na bazie prowadzonych badań 
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przedsiębiorstw i podmiotów gospodarki narodowej. Roczne szacunki kosztów pracy oparte 

są o dane wynikowe ze sprawozdania Z-06, zaś kwartalne – bazują na danych wynikowych 

badań realizowanych na sprawozdaniu DG-1, DG-1t, Z-03, Z-06 oraz Z-02. 

2.1.2 Badania empiryczne 

 Podstawowym źródłem danych w omawianym badaniu jest sprawozdanie Z-02 – 

sprawozdanie o kosztach pracy. Badanie ma charakter obowiązkowy. Wylosowane jednostki 

sprawozdawcze zobowiązane są do przekazania danych do właściwego urzędu statystycznego 

do 18. kwietnia następnego roku po roku sprawozdawczym. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu nie są stosowane techniki badawcze jako takie. Jednostki sprawozdawcze 

wypełniają określony prawnie formularz i przekazują go do urzędów statystycznych 

na zasadach i w formie określonej odpowiednimi przepisami. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem objęte są podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób 

i więcej. Do podmiotów przekazujących dane statystyczne należą osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej (jednostki pośrednictwa finansowego – działy: 

65-67, Telekomunikacja Polska S.A., przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta 

Polska, Agencja Nieruchomości Rolnych, klasa 75.30, grupy: 80.1, 80.2, 80.4 oraz grupa 85.3 

– według jednostek lokalnych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bez 

względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz liczbę pracujących, w zakresie leśnictwa, 

włączając działalnością usługową (dział 02), rybactwa, włączając działalność usługową (dział 

05), górnictwa (działy: 10-14), przetwórstwa przemysłowego (działy: 15-37), wytwarzania 

i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę (działy: 40 i 41), budownictwa (dział 45), 

handlu hurtowego i detalicznego; napraw pojazdów samochodowych, motocykli oraz 

artykułów użytku osobistego i domowego (działy: 50-52), hoteli i restauracji (dział 55), 

transportu, gospodarki magazynowej i łączności (działy: 60-64 bez 60.30), pośrednictwa 

finansowego (działy: 65 i 67), obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (działy: 70-74), edukacji (dział 80) bez 

szkolnictwa wyższego (podklasa 80.30 C), ochrony zdrowia i pomocy społecznej (dział 85), 

działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej bez działalności 

organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (działy: 90, 92 i 93), 

z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii 
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politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, 

samorządu gospodarczego i zawodowego. 

 Badanie kosztów pracy jest badaniem przeprowadzanym metodą reprezentacyjną 

na próbie obejmującej 20% badanej populacji. Dobór próby odbywa się w dość 

skomplikowany sposób z uwagi na duże zróżnicowanie branej pod uwagę populacji. 

Ponieważ celem badania jest m.in. pokazanie zróżnicowania kosztów pracy między sektorami 

własności i rodzajem prowadzonej działalności, dokonano podziału wszystkich 

analizowanych podmiotów według tych cech tworząc ponad 130 subpopulacji i dla każdej 

z nich losując próbę. Szczegółowy opis zastosowanej metody doboru próby, uogólniania 

wyników i szacowania precyzji zawiera publikacja z wynikami badania. 

2.2.2 Teren badań 

 Badanie kosztów pracy prowadzone jest na terenie całego kraju, w tym także 

w województwie mazowieckim. W formularzu Z-02 podmiot gospodarki narodowej jest 

identyfikowany poprzez numer REGON, co pozwala na terytorialną dezagregację danych 

do poziomu powiatu, choć w takim przypadku może powstawać problem z ich 

reprezentatywnością z uwagi na szczególną konstrukcję próby. Dla województw dostępne są 

natomiast podstawowe mierniki kosztów pracy. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

 Wyniki badania kosztów pracy w gospodarce przedstawiane są przede wszystkim 

w postaci tablic wynikowych, w których stosowane są jedynie podstawowe metody statystyki 

opisowej, takie jak rozkład zmiennej, średnia czy błąd standardowy. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Brak. 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Brak. 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 W statystyce kosztów pracy wykorzystywane są najczęściej następujące wskaźniki: 

(1) przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego – obliczany jako stosunek kosztów 

pracy poniesionych w danym okresie do przeciętnego zatrudnienia w danym okresie 

w przeliczeniu na 1 miesiąc; 
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(2) koszt pracy na 1 godzinę opłaconą – określa stosunek kosztów pracy w danym okresie 

do liczby godzin opłaconych w tym samym okresie; 

(3) koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną – obliczany jako stosunek kosztów pracy 

w danym okresie do liczby godzin przepracowanych w danym okresie; 

(4) indeks kosztów zatrudnienia – ilustruje procentowe zmiany w kosztach pracy w okresach 

kwartalnych w stosunku do roku bazowego. 

 Posługując się wymienionymi wyżej wskaźnikami można dokonywać różnorodnych 

porównać pomiędzy jednostkami o różnym rodzaju działalności, sektorze własności czy 

wielkości. Pozwalają one również, jako miary względne, na dokonywanie międzynarodowych 

porównań. 

Dodatkowo, istotną informację niesie udział kosztów pozapłacowych w kosztach 

pracy oraz ogólna struktura kosztów pracy i znaczenie poszczególnych jej elementów. 

Przedstawiane są również udziały poszczególnych składników przeciętnych wynagrodzeń 

osobowych brutto. 

Omówione wskaźniki analizowane są w rozbiciu na sektor własności, sekcje PKD 

i wielkość jednostek. 

W przekroju województw przedstawione są jedynie trzy podstawowe mierniki 

kosztów pracy: koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt jednej przepracowanej godziny 

i koszt jednej opłaconej godziny. Każdy z tych wskaźników przedstawiono jednocześnie 

w podziale na wybrane sekcje PKD. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Omówione w publikacji rezultaty badania wydają się w dość szczegółowy sposób 

opisywać zagadnienie i wyczerpują w zasadzie możliwości, które niesie ze sobą formularz Z-

02. Baza danych pozwala z pewnością na uzyskanie większej liczby statystyk 

o poszczególnych miernikach kosztów pracy, w tym statystyk pozycyjnych i miar 

zróżnicowania, ale z punktu widzenia analizy regionalnej nie wydaje się to być niezbędne. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Nie dotyczy. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Nie dotyczy. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Od strony kosztów pracy i ich składników jest to badanie w zasadzie pełne. Nie 

można jednak na jego podstawie przypisać owych kosztów poszczególnym, bardziej 
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precyzyjnie określonym grupom pracowniczym. Nie ma bowiem w badaniu bardziej 

szczegółowych charakterystyk pracujących, chociażby ze względu na podstawowe cechy 

społeczno-ekonomiczne i zawodowe (w tym wieku, płci, wykształcenia, zawodu). 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Przy monitorowaniu sytuacji na mazowieckim rynku pracy można wykorzystać następujące 

wskaźniki odnoszące się do kosztów pracy: 

 przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego; 

 koszt pracy na 1 godzinę opłaconą; 

 koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną; 

 indeks kosztów zatrudnienia; 

 udział kosztów pozapłacowych w kosztach pracy ogółem 

Z uwagi na dużą zależność kosztów pozapłacowych od rozwiązań i regulacji prawnych, 

ustalanych na poziomie ogólnokrajowym, nie wydaje się, by analiza kosztów pracy miała 

duże znaczenie z punktu widzenia poszczególnych regionów. Wymienione wyżej wskaźniki 

wykorzystuje się raczej do porównań międzynarodowych i w tym sensie badanie GUS należy 

uznać za wystarczające. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 roku, GUS, Warszawa, 2005. 

GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 roku, GUS, Warszawa, 2009. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Brak. 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 roku, GUS, Warszawa, 2005. 

GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 roku, GUS, Warszawa, 2009. 



 

 

 
101 

CZĘŚĆ II. BADANIA KONTEKSTOWE 

A.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZY 

 

 Niniejsza część raportu zawiera szczegółowy opis badań realizowanych zgodnie z 

Programem badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP), które mogą być źródłem 

danych kontekstowych przydatnych do analiz sytuacji na rynku pracy w województwie 

mazowieckim. Opis obejmuje następujące badania: 

 

1)  Ludność, procesy demograficzne 

I. Migracje wewnętrzne ludności 

II. Migracje zagraniczne ludności 

III. Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych 

IV. Prognozy demograficzne 

V. Zasoby migracyjne (2008, 2009) 

 

2)  Warunki bytu ludności, pomoc społeczna 

VI. Budżety gospodarstw domowych 

 

3)  Edukacja 

VII. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

VIII. Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

IX. Szkoły wyższe i ich finanse 

X. Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach 

XI. Ścieżki edukacyjne Polaków 

XII. Kształcenie dorosłych 
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B.  ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Tabela 9. 

Charakterystyka badań GUS dotyczących uwarunkowań działania rynku pracy prowadzonych w latach 2004-2009 

L.p. Nazwa badania 

Nazwa podmiotu 

realizującego 

badania 

Zakres problemowy informacji 

Okres badania, 

częstotliwość zbierania 

danych 

Rodzaj badania (dane zastane, 

badania empiryczne: ilościowe, 

jakościowe) 

Dostępność (adresy stron internetowych, 

publikacje zwarte) 

1. 
Migracje wewnętrzne 

ludności 

Główny Urząd 

Statystyczny (GUS), 

Al. Niepodległości 

208, 

00-925 Warszawa 

Charakterystyka rynku pracy 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

Analiza danych zastanych: 

 PESEL 

 kartoteki gmin 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 Bank Danych Regionalnych  

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa 

2. 
Migracje zagraniczne 

ludności 
GUS Charakterystyka rynku pracy 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

Analiza danych zastanych: 

 PESEL 

 wyniki badań statystycznych D-W2 

i D-W3 

 informacje z Urzędu do spraw 

Cudzoziemców  

 informacje z Komendy Głównej 

Straży Granicznej 

 informacje z MSWiA 

 badania bieżące MPiPS 

 dane z urzędów statystycznych 

innych krajów 

 zagraniczne bazy danych 

statystycznych 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 Bank Danych Regionalnych  

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa 

3. 

Bilanse stanu i struktury 

ludności według cech 

demograficznych 

GUS 

Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala makro, skala regionalna) 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

Analiza danych zastanych: 

 wyniki spisów ludności 

 wyniki bieżących badań z zakresu 

ruchu naturalnego (urodzenia, 

zgony) oraz migracji ludności 

(definitywnych i czasowych) 

 wyniki szacunków migracji 

długookresowych 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 Bank Danych Regionalnych  

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa 

 „Ludność. Stan i struktura w przekroju 

terytorialnym. Stan w dniu …”, GUS, Warszawa 

4. Prognozy demograficzne GUS 

Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala makro, skala regionalna) 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

Analiza danych zastanych: 

 liczba i struktura ludności według 

płci i wieku z bilansów ludności, 

 dane z badań demograficznych 

dotyczących urodzeń, zgonów i 

migracji wewnętrznych i 

zagranicznych. 

 Bank Danych Regionalnych  

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa 

5. Zasoby migracyjne GUS Charakterystyka rynku pracy 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2008-2009 

Analiza danych zastanych z: 

 Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2002,  

 Europejskiego badania warunków 

życia ludności (EU-SILC),  

 Badania aktywności ekonomicznej 

ludności (BAEL) z 2008 roku 

 Rejestru PESEL 

 Sprawozdań GUS (D-W2, D-W3 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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oraz zestawienie zbiorcze D-W1) 

 Sprawozdania GUS: Z-06 i 

sprawozdania MPiPS-04 

 Informacji ze szkół wyższych 

 Informacji z Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców 

 Informacji z MSWiA 

 urzędów statystycznych innych 

krajów 

 zagranicznych baz danych 

statystycznych 

6. 
Budżety gospodarstw 

domowych 
GUS Charakterystyka rynku pracy 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

Badanie empiryczne ilościowe 

przeprowadzane przy użyciu 

kwestionariuszy: BR-01, BR-01a, BR-

01b, BR-04, BR-05. 

„Budżety gospodarstw domowych w …. roku”, 

GUS, Warszawa 

7. 

Szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne 

GUS Edukacja zawodowa 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

Analiza danych zastanych 

pochodzących z systemu informacji 

oświatowej przekazywanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 Bank Danych Regionalnych  

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”,  

GUS, Warszawa 

8. 
Opieka nad dziećmi i 

młodzieżą 
GUS Charakterystyka rynku pracy 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

 Analiza danych zastanych 

pochodzących z systemu 

informacji oświatowej 

przekazywanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 Badanie empiryczne ilościowe 

przeprowadzane przy użyciu 

sprawozdania GUS: S-11. 

 Bank Danych Regionalnych  

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”,  

GUS, Warszawa 

9. 
Szkoły wyższe i ich 

finanse 
GUS Edukacja zawodowa 

badanie stałe, 

przeprowadzane corocznie 

w latach 2004-2009 

 Analiza danych zastanych 

pochodzących z badania GUS 

przeprowadzonego przy użyciu 

sprawozdania S-11. 

 Badanie empiryczne ilościowe 

przeprowadzane przez GUS przy 

użyciu sprawozdań: S-10, S-12, F-

01/s. 

 Badanie empiryczne ilościowe 

przeprowadzane przez MNiSW 

przy użyciu sprawozdania: EN-1. 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 Bank Danych Regionalnych  

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 „Szkoły wyższe i ich finanse w …. roku”, GUS, 

Warszawa 

10. 

Ustawiczne szkolenie 

zawodowe w 

przedsiębiorstwach 

Urząd Statystyczny w 

Gdańsku 
Edukacja zawodowa 

badanie zrealizowano w 

latach 2004, 2005 i 2007, 

docelowo ma być 

realizowane co 5 lat 

Badanie empiryczne ilościowe 

przeprowadzane przez Urząd 

Statystyczny w Gdańsku przy użyciu 

sprawozdania SU-1. 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 „Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w 

Polsce w 2005 roku”, Urząd Statystyczny w 

Gdańsku, Gdańsk 2007. 

11. 
Ścieżki edukacyjne 

Polaków 
GUS Edukacja zawodowa 

badanie przeprowadzono 

jednorazowo – w 2004 roku 

 Analiza danych zastanych 

pochodzących z badania GUS 

„Budżety Gospodarstw 

Domowych” z formularzy” BR-

01a i BR-04. 

 Badanie empiryczne ilościowe 

przeprowadzone przez GUS przy 

użyciu sprawozdań: DS-57G i DS-

57I. 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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12. Kształcenie dorosłych GUS Edukacja zawodowa 
badanie przeprowadzono 

jednorazowo – w 2006 roku 

Badanie empiryczne ilościowe 

przeprowadzone przy użyciu 

kwestionariuszy: BD-G i KD-I. 

 Tablice wynikowe z Departamentu Informacji 

GUS 

 „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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C.  PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ 

 

I.  MIGRACJE WEWNĘTRZNE LUDNOŚCI 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Migracje wewnętrzne ludności. 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Wyniki badania migracji na pobyt stały (migracje definitywne) i czasowy pozwalają na 

aktualizację bazy danych niezbędnej do prowadzenia bilansów stanu i struktury ludności 

według podstawowego podziału administracyjnego kraju oraz dokonywanie porównań w 

czasie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów migracji. 

1.3 Przedmiot badania 

Statystyka bieżąca migracji wewnętrznych. 

Cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne osób migrujących (płeć, wiek, stan cywilny, 

wykształcenie, obywatelstwo), jednostka administracyjna poprzedniego i obecnego miejsca 

pobytu, faktyczny okres przebywania (rok zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 

miesięcy). Dane gromadzone według podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju, 

tj.: województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury). 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

W zakresie bieżącej statystyki - migracje: 

-  Rejestr PESEL - dane o zmianach miejsca pobytu stałego na podstawie dokumentów 

meldunkowych dotyczących zameldowania na pobyt stały (zgłoszenie pobytu stałego), 

-  Rejestr PESEL - dane o migracjach na pobyt czasowy ponad 3 miesiące na podstawie 

druków meldunkowych dotyczących zameldowania na pobyt czasowy, 
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-  kartoteki ewidencyjne gmin; dokument podstawowy - „Zgłoszenie pobytu czasowego 

trwającego ponad 3 miesiące”. Dane według wzoru formularza D-W2 oraz formularza D-W1 

zawierającego zestawienie zbiorcze. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Brak.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Formularze D-W1 i D-W2 (ich wzory są zamieszczone na stronie GUS: 

http://form.stat.gov.pl/formularze/2009/index.htm). 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter pełny – są nim objęci wszyscy obywatele Polski, posiadający numer 

PESEL, którzy zmienili miejsce zamieszkania (pobytu stałego bądź czasowego), tzn. 

przekroczyli granicę administracyjną miasta (dzielnicy/delegatury) bądź gminy w celu 

osiedlenia się na stałe (lub na okres czasowy ponad 3 miesiące). Na populację tę składają się: 

- osoby, które zameldowały się na pobyt stały w związku ze zmianą gminy 

zamieszkania, 

- osoby, które zameldowały się na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w innej gminie niż 

gmina stałego miejsca zamieszkania. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla podstawowych jednostek podziału 

terytorialnego kraju, tj.: województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury). 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

W trakcie badania tworzona jest baza danych jednostkowych. Na jej podstawie generowane są 

tabele wynikowe, które są udostępniane przez GUS na trzy sposoby: 

1) Departament Informacji GUS udostępnia nieodpłatnie (w postaci wydruku lub na nośniku 

magnetycznym) zestawienia tabelaryczne danych określone w PBSSP (zob. pkt. 3.4 poniżej).  

2) wybrane dane są też dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks). Zaletą tej bazy jest możliwość łatwego 

generowania szeregów czasowych w dowolnym podziale terytorialnym. 

3) tabele wynikowe są też zamieszczone w „Roczniku Demograficznym” (wydawanym 

corocznie), ale w porównaniu z pierwszymi dwoma źródłami zakres danych jest okrojony – w 

szczególności podział terytorialny kończy się na poziomie województw.  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki:  

- w odniesieniu do migracji wewnętrznych na pobyt stały: napływ, odpływ i saldo 

migracji, 

- liczba zameldowanych na pobyt stały, 

- liczba czasowo nieobecnych w miejscu stałego zameldowania, 

- saldo ludności czasowo obecnej (nieobecnej). 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) Z Departamentu Informatyki GUS można uzyskać tabele wynikowe (wydruk, nośnik 

magnetyczny) zawierające: 

a) dane kwartalne (około 60 dni po kwartale, a za IV kwartał – w kwietniu następnego 

roku): 

- o liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały (zameldowania i wymeldowania) oraz 

surowe współczynniki według poszczególnych jednostek podziału terytorialnego 

(regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie). 

b) dane roczne (w maju za rok ubiegły): 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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- o liczbie i strukturze oraz kierunkach migracji wewnętrznych na pobyt stały według 

cech demograficzno-społecznych osób migrujących według województw - tereny 

miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin), 

- o liczbie i strukturze demograficzno-społecznej osób migrujących czasowo 

(zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące); dane o stałym i czasowym 

miejscu zamieszkania (kierunki migracji) według województw - tereny miejskie i 

wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin). 

2) W Banku Danych Regionalnych GUS dostępne są dane roczne: 

- o liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały według kierunków (miasto/wieś), 

województw, powiatów i gmin oraz płci, wieku. 

- o liczbie migracji wewnątrzwojewódzkich i wewnątrzpowiatowych na pobyt stały. 

- o liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące według płci oraz 

miejsca (województwa) stałego i czasowego zameldowania (według stanu w końcu 

roku). 

3) „Rocznik Demograficzny” zawiera dane roczne: 

- o liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały według kierunków (miasto/wieś), 

województw (poprzedniego i obecnego) oraz płci, wieku i stanu cywilnego 

migrantów. 

- o liczbie migracji wewnątrzwojewódzkich na pobyt stały. 

- o liczbie osób (ogółem, w wieku 13 lat i więcej oraz w wieku 15 lat i więcej) 

zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące według płci, stanu cywilnego i 

wykształcenia oraz miejsca (województwa) stałego i czasowego zameldowania 

(według stanu w końcu roku). 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Poza danymi, które można uzyskać z niniejszego badania przydatne byłyby informacje na 

temat migracji wahadłowych, tj. dojazdów do pracy (kierunki, odległość, czas dojazdu, 

częstotliwość). Ze względu na metodę niniejszego badania nie można go jednak wykorzystać 

do badania migracji wahadłowych. Dane na ten temat zbierane są w ramach Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, z tym, że ich reprezentatywności na poziomie 

wojewódzkim jest wątpliwa. 
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4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników: 

- liczbie migracji wewnętrznych (pomiędzy województwem mazowieckim a resztą 

kraju oraz pomiędzy poszczególnymi powiatami w obrębie województwa 

mazowieckiego) na pobyt stały według kierunków (miasto/wieś) oraz płci, wieku i 

wykształcenia, 

- liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (na terenie 

województwa mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów wchodzących w jego 

skład) według płci, wieku i wykształcenia oraz według miejsca stałego zameldowania. 

Obserwacja powyższych wskaźników pozwoli na monitorowanie wpływu migracji 

wewnętrznych na wielkość i strukturę podaży pracy w województwie mazowieckim oraz w 

poszczególnych powiatach wchodzących w jego skład. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa (dostępne roczniki). 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa.  (wydawany w grudniu każdego roku) 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) GUS, Rocznik Demograficzny, 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm 

2) Bank Danych Regionalnych, dane dotyczące migracji wewnętrznych, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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Materiały na CD, itp.:  

1) GUS, Rocznik Demograficzny, CD, GUS, Warszawa, roczniki 2006, 2007, 2008. 

2) GUS, Kwartalne i roczne dane na temat migracji wewnętrznych, CD. 
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II.  MIGRACJE ZAGRANICZNE LUDNOŚCI 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Migracje zagraniczne ludności. 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Wyniki badania migracji na pobyt stały (migracje definitywne) pozwalają na aktualizację 

bazy danych niezbędnej do prowadzenia bilansów stanu i struktury ludności według 

podstawowego podziału administracyjnego kraju. Wyniki badania migracji stałych i 

czasowych służą do dokonywania porównań w czasie zmian w zakresie kierunków i 

rozmiarów migracji. Realizacja badania jest niezbędna w związku z wejściem w życie 

rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w 

sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk 

dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23) i 

zobowiązaniami Polski do przekazywania danych wynikających z przepisów rozporządzenia. 

Wyniki badań migracji długookresowych będą wykorzystywane w szacunkach ludności 

rezydenckiej. 

1.3 Przedmiot badania 

Cechy demograficzno-społeczne (płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie) oraz kraj 

urodzenia i obywatelstwo migrantów, a także informacje o poprzednim i obecnym miejscu 

pobytu osób (kraj pochodzenia lub docelowej emigracji), zamierzonym lub faktycznym 

okresie nieobecności/przebywania (rok przyjazdu/zameldowania/ na pobyt czasowy ponad 3 

miesiące/ zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy za granicę). Dane gromadzone według 

podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju, tj.: województw, powiatów, gmin 

(miasta, dzielnice i delegatury). 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane pochodzące z następujących źródeł: 
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- Rejestr PESEL - dane o migracjach na pobyt stały na podstawie druków meldunkowych: 

„Zgłoszenie pobytu stałego” (imigracja) i „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu 

stałego” (emigracja), 

- Rejestr PESEL - dane o migracjach na pobyt czasowy ponad 3 miesiące na podstawie 

druków meldunkowych dotyczących czasowego pobytu lub nieobecności, 

- wtórne wykorzystanie wyników badania statystycznego D-W2 i D-W3 - wykorzystanie 

informacji o roku zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące osób przybyłych z 

zagranicy/zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy za granicę, 

- informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców dotyczące wniosków i 

wydanych decyzji w zakresie pobytów cudzoziemców w RP, 

- informacje gromadzone przez Komendę Główną Straży Granicznej w zakresie liczby 

cudzoziemców z państw trzecich przekazanych z RP i przyjętych do RP oraz liczby 

cudzoziemców z państw trzecich zatrzymanych za nielegalny pobyt na terytorium RP, 

- informacje gromadzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące 

repatriacji, 

- badania bieżące Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzone poprzez urzędy 

wojewódzkie w zakresie wydawanych zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium RP 

przez cudzoziemców w oparciu o sprawozdanie MPiPS- 04, 

- dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyki lustrzanej, 

- zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie strumieni migracyjnych (baza Eurostatu, 

baza OECD, baza Rady Europy). 

2.1.2 Badania empiryczne 

Brak.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Formularze D-W2 i D-W3 (ich wzory są zamieszczone na stronie GUS: 

http://form.stat.gov.pl/formularze/2009/index.htm). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter pełny – obejmuje wszystkie zarejestrowane na bieżąco w roku 

badawczym dane: 

- o zmianach kraju stałego zamieszkania - imigracja i emigracja na pobyt stały, 

- o wyjazdach za granicę, przyjazdach z zagranicy na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, 
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- o wnioskach składanych przez cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej lub 

krajowej w RP oraz wydanych w tych sprawach decyzjach (nadanie statusu uchodźcy, 

udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu na terytorium RP, zgoda na pobyt 

tolerowany, ochrona czasowa), 

- o zezwoleniach wydawanych cudzoziemcom na pobyt na terytorium RP, 

- dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE oraz członków ich rodzin na 

terytorium RP, 

- dotyczące nałożenia obowiązku opuszczenia terytorium RP, w tym dotyczące decyzji o 

wydaleniu z tego terytorium, z rozróżnieniem na obywateli krajów UE oraz obywateli 

krajów trzecich, 

- o liczbie cudzoziemców z państw trzecich przekazanych z RP i przyjętych do RP, 

- o liczbie cudzoziemców z państw trzecich zatrzymanych za nielegalny pobyt na terytorium 

RP, 

- o zezwoleniach wydanych cudzoziemcom na pracę w RP, 

- o repatriacji. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla podstawowych jednostek podziału 

terytorialnego kraju, tj.: województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury). 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

W trakcie badania tworzona jest baza danych jednostkowych. Na jej podstawie generowane są 

tabele wynikowe, które są udostępniane przez GUS na trzy sposoby: 

1) Departament Informacji GUS udostępnia nieodpłatnie (w postaci wydruku lub na nośniku 

magnetycznym) zestawienia tabelaryczne danych określone w PBSSP (zob. pkt. 3.4 poniżej).  

2) wybrane dane są też dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks). Zaletą tej bazy jest możliwość łatwego 

generowania szeregów czasowych w dowolnym podziale terytorialnym. 

3) tabele wynikowe są też zamieszczone w „Roczniku Demograficznym” (wydawanym 

corocznie), ale w porównaniu z pierwszymi dwoma źródłami zakres danych jest okrojony – w 

szczególności podział terytorialny kończy się na poziomie województw.  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki:  

- Liczba migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt stały 

- Liczba migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt czasowy powyżej 3 

miesięcy 

- Liczba cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się, zamieszkanie na 

czas oznaczony lub zgodę na pobyt tolerowany 

- Liczba osób ubiegających się o status uchodźcy w RP według obywatelstwa 

cudzoziemców 

- Liczba obywateli UE posiadających prawo pobytu lub prawo pobytu stałego  

- Liczba wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP 

- Liczba wydanych wiz repatriacyjnych 

- Liczba osób i rodzin przybyłych w ramach repatriacji 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) Z Departamentu Informatyki GUS można uzyskać tabele wynikowe (wydruk, nośnik 

magnetyczny) zawierające: 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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a) dane kwartalne (około 60 dni po kwartale, a za IV kwartał – w kwietniu następnego 

roku): 

- o ogólnej liczbie migracji zagranicznych na pobyt stały w poszczególnych jednostkach 

podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy), 

- ogólnopolskie o migracjach zagranicznych na pobyt stały według cech 

demograficznych migrantów oraz krajów imigracji i emigracji. 

b) dane roczne: 

- o liczbie i strukturze migracji zagranicznych na pobyt stały (imigrantów i emigrantów) 

według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych migrantów, z 

uwzględnieniem podziału według jednostek terytorialnych (tj. regiony, województwa, 

podregiony, powiaty, gminy), kraje emigracji i imigracji, kraj obywatelstwa, kraj 

urodzenia – w maju za rok poprzedni, 

- o liczbie osób przybyłych z zagranicy - zameldowanych w RP na pobyt czasowy 

ponad 3 miesiące (cechy demograficzne migrantów oraz kraj obywatelstwa i 

przyjazdu) oraz o liczbie stałych mieszkańców RP przebywających za granicą 

czasowo powyżej 3 miesięcy według płci, wieku i krajów wyjazdu - według 

województw (wybrane dane dla podregionów i powiatów) – w maju za rok poprzedni, 

- ogólnopolskie o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się, 

zamieszkanie na czas oznaczony lub zgodę na pobyt tolerowany, oraz liczbie osób 

ubiegających się o status uchodźcy w RP według obywatelstwa cudzoziemców;  

- o liczbie obywateli UE posiadających prawo pobytu lub prawo pobytu stałego – w 

wrześniu za rok poprzedni, 

- o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa 

cudzoziemców – w czerwcu za rok poprzedni, 

- o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przybyłych w 

ramach repatriacji – w maju za rok poprzedni, 

2) W Banku Danych Regionalnych GUS dostępne są dane roczne: 

- o liczbie i strukturze osób migrujących na pobyt stały (imigrantów i emigrantów) 

według płci, wieku i wykształcenia, z uwzględnieniem podziału według jednostek 

terytorialnych (tj. województwa, podregiony, powiaty, gminy), 

3) „Rocznik Demograficzny” zawiera dane roczne: 

- o liczbie migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt stały według 

kierunków (kontynenty i kraje) oraz płci, wieku, stanu cywilnego i obywatelstwa 

migrantów z uwzględnieniem podziału według województw, 
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- o liczbie imigracji na pobyt czasowy ponad 3 miesiące według płci, wieku, stanu 

cywilnego, wykształcenia, obywatelstwa i kraju poprzedniego zamieszkania 

imigrantów (dotyczy osób, które zameldowały się na pobyt czasowy). 

- o liczbie emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy według płci, wieku, poziomu 

wykształcenia, obywatelstwa oraz kraju czasowego przebywania (dane dotyczą osób, 

które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności). 

- o liczbie cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się, zamieszkanie 

na czas oznaczony lub zgodę na pobyt tolerowany, oraz liczbie osób ubiegających się 

o status uchodźcy w RP według obywatelstwa cudzoziemców. 

- o liczbie obywateli UE posiadających prawo pobytu lub prawo pobytu stałego. 

- o liczbie wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa 

cudzoziemców. 

- o liczbie wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczbie osób i rodzin przybyłych w 

ramach repatriacji. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników: 

- liczba wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa 

cudzoziemców, 

- liczba migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt stały według płci i 

wieku, 

- liczba migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt czasowy powyżej 3 

miesięcy według płci, wieku, poziomu wykształcenia, 

Obserwacja powyższych wskaźników pozwoli na monitorowanie wpływu migracji 

zagranicznych na wielkość i strukturę podaży pracy w województwie mazowieckim. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa (dostępne roczniki). 
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4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa.  (wydawany w grudniu każdego roku) 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) GUS, Rocznik Demograficzny, 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm 

2) Bank Danych Regionalnych, dane dotyczące migracji wewnętrznych, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 

Materiały na CD, itp.:  

1) GUS, Rocznik Demograficzny, CD, GUS, Warszawa, roczniki 2006, 2007, 2008. 

2) GUS, Kwartalne i roczne dane na temat migracji zagranicznych, CD. 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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III.  BILANSE STANU I STRUKTURY LUDNOŚCI WEDŁUG CECH 

DEMOGRAFICZNYCH 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Dane o liczbie i strukturze ludności Polski przedstawiające stan w określonym momencie w 

układzie przestrzennym są jednymi z podstawowych informacji statystycznych, do których 

jest odnoszony szereg innych informacji z życia społecznego i gospodarczego, np.: dochody 

ludności, spożycie, produkcja, efekty gospodarki mieszkaniowej, infrastruktura, usługi 

medyczne, poziom edukacji itd. 

Zmiany liczby ludności oraz podstawowych struktur (płeć, wiek, obywatelstwo, 

rozmieszczenie terytorialne) są również przedmiotem odrębnych badań i studiów z uwagi na 

konieczność obserwacji tempa i kierunków rozwoju wybranych grup ludności w powiązaniu 

ze zmianami w systemie szkolnictwa, rynku pracy czy starzenia się ludności. 

1.3 Przedmiot badania 

Ludność faktycznie zamieszkała i zameldowana na pobyt stały według płci i wieku w 

podziale administracyjnym kraju; województwa, powiaty i gminy imiennie (z wyróżnieniem 

obszarów miejskich i wiejskich w gminach miejsko-wiejskich) oraz według regionów i  

podregionów. 

Ludność rezydująca; stan i struktura według płci i wieku (regiony i województwa). 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Ludność faktyczna: 

Wtórne wykorzystanie danych uzyskiwanych ze spisów ludności, a także wyników bieżących 

badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji ludności (definitywnych i 

czasowych). 

Ludność rezydująca: 
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Wtórne wykorzystanie wyników spisu ludności z 2002 r., informacji wynikowych 

dotyczących ludności faktycznej oraz szacunków migracji długookresowych. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Brak.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Brak. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter pełny w tym sensie, że jego wyniki oparte są na danych wtórnych 

pochodzących z badań obejmujących pełną populację ludności RP (spisy ludności, badań z 

zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) i migracji ludności).  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla podstawowych jednostek podziału 

terytorialnego kraju, tj.: województw, powiatów, gmin. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych oraz podstawowe miary statystyki 

opisowej (stopa wzrostu, mediana). 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Stan ludności faktycznej w okresach międzyspisowych (kwartały, okresy roczne) jest szacowany 

przy wykorzystywaniu metody bilansowej na podstawie danych ze spisów ludności, a także 

wyników bieżących badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji 

ludności (definitywnych i czasowych). 

Stan ludności rezydującej jest szacowany na podstawie wyników spisu ludności z 2002 r., 

informacji wynikowych dotyczących ludności faktycznej oraz szacunków migracji 

długookresowych. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na trzy sposoby: 

1) Departament Informacji GUS udostępnia nieodpłatnie (w postaci wydruku lub na nośniku 

magnetycznym) zestawienia tabelaryczne danych określone w PBSSP (zob. pkt. 3.4 poniżej).  

2) wybrane dane są też dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks). Zaletą tej bazy jest możliwość łatwego 

generowania szeregów czasowych w dowolnym podziale terytorialnym. 

3) tabele wynikowe są też zamieszczone w publikacjach: „Ludność. Stan i struktura w 

przekroju terytorialnym. Stan w dniu …” (wydawana co pół roku), „Rocznik Demograficzny” 

(wydawany corocznie) i „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim 

w … roku” (wydawana corocznie). 

.  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki:  

- Liczba ludności (faktycznej i stałej) 

- Roczny przyrost liczby ludności 

- Liczba mężczyzn na 100 kobiet 

- Gęstość zaludnienia 

- Mediana wieku 

- Współczynnik dzietności ogólnej - przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta 

w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu że w poszczególnych 

fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym 

roku. 

- Współczynnik reprodukcji brutto - liczba żywo urodzonych dziewczynek 

przypadających na jedną kobietę będącą w wieku rozrodczym. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) Z Departamentu Informatyki GUS można uzyskać tabele wynikowe (wydruk, nośnik 

magnetyczny) zawierające: 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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a) dane kwartalne (60-70 dni po kwartale): 

- ogólna liczba ludności według płci w podziale terytorialnym (regiony, województwa, 

podregiony, powiaty i gminy imiennie) według faktycznego i stałego miejsca 

zamieszkania, 

b) dane półroczne (we wrześniu): 

- liczba ludności według płci i wieku w podziale terytorialnym (regiony, województwa, 

podregiony, powiaty i gminy imiennie) według faktycznego i stałego miejsca 

zamieszkania, 

c) dane roczne: 

- liczba ludności (faktycznej i stałej) według płci i wieku w podziale terytorialnym 

(regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy imiennie) według faktycznego i 

stałego miejsca zamieszkania (w kwietniu/maju), 

- liczba rezydentów na poziomie województw (III kwartał). 

2) W Banku Danych Regionalnych GUS dostępne są dane roczne: 

- liczba ludności (faktycznej i stałej) według płci i wieku (w tym według 

ekonomicznych grup wieku) w podziale terytorialnym (regiony, województwa, 

podregiony, powiaty i gminy imiennie) według faktycznego i stałego miejsca 

zamieszkania, 

3) „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu …” zawiera dane 

półroczne i roczne: 

- liczba ludności (faktycznej i stałej) według płci i wieku (w tym według 

ekonomicznych grup wieku) w podziale terytorialnym (regiony, województwa, 

podregiony, powiaty i gminy imiennie) według faktycznego i stałego miejsca 

zamieszkania, 

4) „Rocznik Demograficzny” zawiera dane roczne: 

- liczba ludności (faktycznej i stałej) według płci i wieku (w tym według 

ekonomicznych grup wieku) oraz w podziale według województw. 

- mediana wieku ludności według płci i województw. 

5) „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w … roku” zawiera 

dane roczne: 

- liczba ludności (faktycznej) według płci i wieku (w tym według ekonomicznych grup 

wieku), w miastach i na wsi, w województwie mazowieckim w podziale terytorialnym 

(powiaty i gminy imiennie), 

- mediana wieku ludności według płci i powiatów, 
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- liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały według kierunków (miasto/wieś), 

województw (poprzedniego i obecnego) oraz płci, wieku, stanu cywilnego migrantów, 

powiatów i gmin, 

- liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące według płci, stanu 

cywilnego, miejsca (województwa) stałego i czasowego zameldowania (według stanu 

w końcu roku) oraz według powiatów, 

- liczba migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt stały według kierunków 

(kontynenty i kraje) oraz płci, wieku migrantów i powiatów, 

- liczba imigracji na pobyt czasowy ponad 3 miesiące według płci, wieku, kraju 

poprzedniego zamieszkania imigrantów i powiatów (dotyczy osób, które zameldowały 

się na pobyt czasowy), 

- liczba emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy według płci, wieku, kraju 

czasowego przebywania i powiatów (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za 

granicę w jednostkach ewidencji ludności), 

- prognoza ludności Polski do 2035 roku w podziale według płci i grup wieku. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników: 

- liczba ludności (faktycznej i stałej) według płci i wieku (w tym według 

ekonomicznych grup wieku) według faktycznego i stałego miejsca zamieszkania (na 

terenie województwa mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów wchodzących w 

jego skład), 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa. 

„Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu …”, GUS, Warszawa. 

„Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w … roku”, Urząd 

Statystyczny w Warszawie, Warszawa. 
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4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa.  (wydawany w grudniu każdego roku) 

„Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu …”, GUS, Warszawa. 

(wydawana dwa razy w roku) 

„Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w … roku”, Urząd 

Statystyczny w Warszawie, Warszawa. (wydawany we wrześniu każdego roku) 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Rocznik Demograficzny”, GUS 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm 

2) „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu …”, GUS, 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_655_PLK_HTML.htm 

3) Bank Danych Regionalnych, dane dotyczące stanu ludności, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 

4) „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w … roku”, 

Urząd Statystyczny w Warszawie, 

http://www.stat.gov.pl/warsz/51_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

1) GUS, Rocznik Demograficzny, CD, GUS, Warszawa, roczniki 2006, 2007, 2008. 

2) GUS, Kwartalne, półroczne i roczne dane na temat stanu ludności, CD. 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_655_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
http://www.stat.gov.pl/warsz/51_PLK_HTML.htm
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IV.  PROGNOZY DEMOGRAFICZNE 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Prognozy demograficzne 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Opracowywanie prognoz niezbędnych do tworzenia rządowych programów polityki 

społeczno-gospodarczej i polityki rozwoju regionalnego. Podstawowymi prognozami 

demograficznymi są prognoza ludności według płci i wieku oraz prognoza gospodarstw 

domowych według liczby osób w gospodarstwie. Stałym elementem prac jest coroczny 

monitoring trendów w zakresie dzietności i umieralności oraz ocena przyjętych założeń 

prognostycznych. 

1.3 Przedmiot badania 

Prognozy liczby i struktury ludności w przekroju regionów, województw, podregionów i 

powiatów oraz gospodarstw domowych w przekroju regionów i województw do 2035 r. 

Długookresowa prognoza ludności i gospodarstw domowych w przekroju regionów, 

województw do 2050 r. Tendencje zmian w zakresie dzietności, umieralności i migracji 

wewnętrznych i zagranicznych oraz prognozy stanu i struktury ludności i gospodarstw 

domowych według wielkości. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Wtórne wykorzystanie danych o liczbie i strukturze ludności według płci i wieku z bilansów 

ludności oraz danych z badań demograficznych dotyczących urodzeń, zgonów i migracji 

wewnętrznych i zagranicznych. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Brak.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Brak. 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter pełny w tym sensie, że jego wyniki oparte są na danych wtórnych 

pochodzących z badań obejmujących pełną populację. Badaną populację jest ludność RP 

według kryterium zamieszkania, tj. ludność faktycznie zamieszkała oraz ludność rezydująca 

w Polsce (osoby mieszkające oraz przebywające w Polsce co najmniej 12 miesięcy). 

Badaniami dostarczającymi danych do prognoz ludności są: spisy ludności, badania 

demograficzne dotyczące urodzeń, zgonów oraz migracji wewnętrznych i zagranicznych.  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów (NTS 2). 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Prognoza ludności Polski jest wykonana na podstawie stanu wyjściowego ludności z 

bieżącego roku oraz założeń dotyczących przewidywanych tendencji w dzietności, 

umieralności oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na dwa sposoby: 

1) w Banku Danych Regionalnych GUS (http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks).  

2) w „Roczniku Demograficznym”.  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają prognozowaną liczbę ludności Polski. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Zarówno w Banku Danych Regionalnych GUS jak i w „Roczniku Demograficznym” 

dostępna jest prognoza ludności Polski do 2035 roku w podziale według płci, grup wieku i 

województw. Prognoza dla województwa mazowieckiego znajduje się również w publikacji 

elektronicznej: „Demografia w województwie mazowieckim”. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie prognozy liczby ludności według płci i wieku (w tym według 

ekonomicznych grup wieku) dla województwa mazowieckiego.  

Pozwoli to na prognozowanie (w przybliżeniu) wielkości i struktury podaży pracy w 

województwie mazowieckim. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa.  (wydawany w grudniu każdego roku) 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Rocznik Demograficzny”, GUS 
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http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm 

2) Bank Danych Regionalnych, dane dotyczące stanu ludności, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 

3) „Demografia w województwie mazowieckim”, Urząd Statystyczny w Warszawie, 

http://www.stat.gov.pl/warsz/69_906_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

1) GUS, Rocznik Demograficzny, CD, GUS, Warszawa, roczniki 2006, 2007, 2008. 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
http://www.stat.gov.pl/warsz/69_906_PLK_HTML.htm
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V.  ZASOBY MIGRACYJNE 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Zasoby migracyjne 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2008-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Badanie ma na celu pozyskanie danych o migracjach zagranicznych, a zwłaszcza struktury 

zasobów i ich charakterystyki demograficzno-społecznej. Realizacja badania jest niezbędna w 

związku z wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony 

międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie 

zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 

31.07.2007, str. 23) i zobowiązaniami Polski do przekazywania danych wynikających z 

przepisów rozporządzenia. 

1.3 Przedmiot badania 

Cechy demograficzno-społeczne: płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, kraj urodzenia, 

obywatelstwo, kraj poprzedniego zamieszkania, przyczyna migracji, zamierzony lub 

faktyczny okres przebywania, status migranta (rodzaj zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca), 

status na rynku pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Wtórne wykorzystanie wyników: 

- Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,  

- Europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC),  

- Badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), modułu BAEL z II kwartału 

2008 r. 

- Rejestr PESEL - dane o migracjach na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. 

- Sprawozdania GUS (D-W2, D-W3 oraz zestawienie zbiorcze D-W1) na podstawie 

dokumentacji meldunkowej gmin dotyczącej osób przybyłych z zagranicy i 
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zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące oraz osób, które zgłosiły wyjazd 

za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. 

- Sprawozdanie GUS - Z-06 w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz sprawozdanie 

MPiPS-04 w zakresie zezwoleń wydawanych cudzoziemcom na wykonywanie pracy 

na terytorium RP. 

- Informacje gromadzone przez szkoły wyższe o cudzoziemcach studiujących w Polsce. 

- Informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców o liczbie ważnych 

zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce. 

- Informacje gromadzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

dotyczące nabycia i utraty obywatelstwa polskiego. 

- Dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyk lustrzanych. 

- Zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie danych o Polakach 

przebywających za granicą (baza Eurostatu, baza OECD, baza Rady Europy). 

- Bazy danych instytucji ubezpieczeniowych i publicznych krajów, w których 

przebywają imigranci z Polski. 

- Szacunki rozmiarów i kierunki migracji zagranicznych. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Brak.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Brak. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

W badaniu wtórnie wykorzystane są dane pochodzące zarówno z badań na pełnej populacji 

(np. Narodowy Spis Powszechny 2002), jak i z badań reprezentacyjnych (np. Badanie 

Aktywności Ekonomicznej Ludności).  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów (NTS 2). 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla województwa mazowieckiego. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Bark podstaw do oceny. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Stan ludności faktycznej w okresach międzyspisowych (kwartały, okresy roczne) jest szacowany 

przy wykorzystywaniu metody bilansowej na podstawie danych ze spisów ludności, a także 

wyników bieżących badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji 

ludności (definitywnych i czasowych). 

Stan ludności rezydującej jest szacowany na podstawie wyników spisu ludności z 2002 r., 

informacji wynikowych dotyczących ludności faktycznej oraz szacunków migracji 

długookresowych. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

W związku z tym, że badanie to zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 2008 roku i jego 

wyniki nie zostały jeszcze opublikowane, o zakresie i sposobie publikacji danych można 

jedynie wnioskować z opisu badania w PBSSP. Wyniki badania mają być udostępniane przez 

GUS na dwa sposoby: 

1) Departament Informacji GUS będzie udostępniał nieodpłatnie (w postaci wydruku lub na 

nośniku magnetycznym) zestawienia tabelaryczne danych określone w PBSSP (zob. pkt. 3.4 

poniżej).  

2) tabele wynikowe będą zamieszczone „Roczniku Demograficznym”.  

Ponadto być może wybrane dane będą też dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks). 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe będą zawierały następujące wskaźniki:  

- liczba osób przybyłych z zagranicy zameldowanych w RP na pobyt czasowy ponad 3 

miesiące, 

- liczba stałych mieszkańców RP przebywających czasowo ponad 3 miesiące za 

granicą, 

- liczba ludności RP, 

- szacunkowa liczba imigrantów przebywających w RP czasowo, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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- szacunkowa  liczba stałych mieszkańców RP przebywających czasowo za granicą. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) Z Departamentu Informatyki GUS będzie można uzyskać tabele wynikowe (wydruk, 

nośnik magnetyczny) zawierające: 

- liczba i struktura imigrantów i emigrantów na pobyt czasowy ponad 3 miesiące oraz 

cechy demograficzne (w tym według płci) z uwzględnieniem podziału według 

jednostek terytorialnych, tj. regionów, województw, podregionów i powiatów, kraje 

emigracji i imigracji (w maju za rok poprzedni), 

- wielkość zasobów imigracyjnych według kraju pochodzenia oraz z uwzględnieniem 

podziału według regionów, województw (w czerwcu za rok poprzedni), 

- liczba mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą według kraju 

przebywania oraz z uwzględnieniem podziału według regionów, województw (w 

czerwcu za rok poprzedni), 

- liczba migrantów zarobkowych według kraju pochodzenia imigrantów oraz docelowej 

emigracji Polaków z uwzględnieniem podziału według regionów, województw (w 

lipcu za rok poprzedni), 

2) Dane wynikowe z badania będą też zawarte w „Roczniku Demograficznym”, ale nie 

wiadomo w jakim zakresie (po raz pierwszy zostaną opublikowane w „Roczniku 

Statystycznym 2009”, który ukaże się w grudniu b.r.). 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników: 

- liczba i struktura imigrantów i emigrantów na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 

według cech demograficznych (w tym według płci i ekonomicznych grup wieku) oraz 
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krajów emigracji i imigracji (dla województwa mazowieckiego oraz poszczególnych 

powiatów wchodzących w jego skład), 

- wielkość zasobów imigracyjnych według kraju pochodzenia (dla województwa 

mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów wchodzących w jego skład). 

Obserwacja powyższych wskaźników pozwoli na monitorowanie wpływu migracji 

zagranicznych na wielkość i strukturę podaży pracy w województwie mazowieckim. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa.  (wydawany w grudniu każdego roku) 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Rocznik Demograficzny”, GUS 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

1) GUS, Rocznik Demograficzny, CD, GUS, Warszawa, roczniki 2006, 2007, 2008. 

2) GUS, dane z badania „Zasoby migracyjne”, CD. 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3697_PLK_HTML.htm
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VI.  BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Budżety gospodarstw domowych 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Prowadzenie analiz warunków życia ludności oraz ocen wpływu różnych czynników na 

kształtowanie się poziomu i zróżnicowanie sytuacji bytowej podstawowych grup gospodarstw 

domowych; badanie ubóstwa; tworzenie wag do obliczania indeksów cen towarów i usług 

konsumpcyjnych; ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia, opracowanie modeli 

symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń 

społecznych. 

1.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są gospodarstwa domowe, zaś przedmiotem badania są następujące 

informacje ich temat: 

- Budżet gospodarstwa domowego, tzn. wielkość przychodów (w tym dochody w 

naturze z pracy najemnej) i rozchodów wszystkich członków badanego gospodarstwa 

domowego oraz ilościowe spożycie wybranych produktów żywnościowych. 

- Cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne osób wchodzących w skład 

gospodarstwa domowego, 

- Aktywność ekonomiczna członków gospodarstwa domowego w wieku 15 lat i więcej, 

- Powierzchnia gruntów użytkowanych przez gospodarstwo, 

- Warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstwa domowego w przedmioty 

trwałego użytkowania, 

- Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego (zagrożenie 

ubóstwem - ocena zasięgu i głębokości ubóstwa obiektywnego i subiektywnego). 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Brak.  
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2.1.2 Badania empiryczne 

Dane na temat gospodarstw domowych i ich członków pochodzą z badania empirycznego 

przeprowadzanego na reprezentatywnej dla kraju próbie gospodarstw domowych.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Gospodarstwa uczestniczące w badaniu podlegają miesięcznej rotacji, tzn. w ciągu roku 

podejmują badanie, w każdym miesiącu, inne gospodarstwa domowe. Oznacza to, że cała 

próba gospodarstw domowych, które mają wziąć udział w badaniu w danym roku jest 

podzielona na 12 równolicznych podrób, z których każda bierze udział w badaniu tylko w 

jednym miesiącu w roku. 

 Dane zbierane są przy użyciu następujących kwestionariuszy GUS:  

1) BR-01 (Książeczka budżetu gospodarstwa domowego) – służy do prowadzenia w 

badanym miesiącu zapisów rozchodów i przychodów. 

2) BR-01a (Karta statystyczna gospodarstwa domowego) – służy do zebrania informacji 

na temat: źródeł utrzymania gospodarstwa domowego, powierzchni gruntów 

użytkowanych przez gospodarstwo domowe, składu osobowego gospodarstwa 

domowego, aktywności ekonomicznej jego członków w wieku 15 lat i więcej, 

warunków mieszkaniowych, opinii respondenta o warunkach życia gospodarstwa 

domowego.  

3) BR-01b (Informacja o udziale w badaniu) – służy do zebrania informacji na temat 

okresu uczestnictwa w badaniu oraz ewentualnie na temat przyczyn odmowy udziału 

w badaniu. 

4) BR-04 (Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym) – służy do zbierania 

dodatkowych informacji na temat wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra 

trwałego użytku i nieruchomości, na temat rozchodów oraz pracy najemnej członków 

gospodarstwa. 

5) BR-05 (Dochody w naturze z pracy najemnej). 

Od 2005 r. w badaniu budżetów gospodarstw domowych klasyfikuje się gospodarstwa 

domowe według pięciu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych ludności kraju. Są to: 

- gospodarstwa pracowników – gospodarstwa domowe, których wyłącznym lub 

głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest dochód z pracy najemnej w 

sektorze publicznym lub prywatnym. 

- gospodarstwa rolników – gospodarstwa domowe, których wyłącznym lub głównym 

(przeważającym) źródłem utrzymania jest dochód z użytkowanego gospodarstwa 

indywidualnego w rolnictwie. 
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- gospodarstwa pracujących na własny rachunek – gospodarstwa domowe, których 

wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest praca na własny 

rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie lub wykonywanie 

wolnego zawodu. 

- gospodarstwa emerytów i rencistów – gospodarstwa domowe, których wyłącznym 

lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest emerytura lub renta. 

- gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł – gospodarstwa domowe, 

których wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania są źródła 

niezarobkowe inne niż emerytura lub renta, np. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia 

pieniężne i niepieniężne udzielone na podstawie ustawy o pomocy społecznej, dodatki 

mieszkaniowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, alimenty, darowizny, dochody z 

tytułu własności i z wynajmu nieruchomości.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie jest przeprowadzane na wybranej losowo, reprezentatywnej dla kraju próbie liczącej 

ok. 37 tysięcy gospodarstw domowych, co stanowi ok. 0,3% badanej populacji (losowane są 

mieszkania a podmiotem badania są zamieszkujące je gospodarstwa domowe). Z badania 

wyłączone są gospodarstwa domowe zamieszkujące obiekty zbiorowego zakwaterowania, tj. 

domy studenckie, domy opieki społecznej i inne. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów i województw. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych oraz podstawowe miary statystyki 

opisowej (średnia, mediana, grupy kwintylowe). 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS w postaci tablic wynikowych zamieszczonych w 

publikacji: „Budżety gospodarstw domowych w …. roku” (wydawanej corocznie).  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki:  

- Średnie miesięczne przychody na 1 osobę/jednostkę ekwiwalentną
8
 w gospodarstwach 

domowych, 

- Średnie miesięczne rozchody na 1 osobę/jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwach 

domowych, 

- Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na 1 osobę w 

gospodarstwach domowych. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Korzystając z bazy danych jednostkowych istnieje możliwość uzyskania danych na temat 

przychodów (w tym niepieniężnych) gospodarstw domowych i ich poszczególnych członków 

według wielu cech opisujących ich sytuację na rynku pracy. Możliwe jest określenie 

następujących cech w przypadku poszczególnych stanów na rynku pracy: 

1) pracujący:  

- typ zatrudnienia (pracownik najemny, pracodawca, samozatrudniony, pomagający), 

- rodzaj umowy o pracę, 

- wymiar czasu pracy, 

- sektor własności pracodawcy, 

- rodzaj działalności pracodawcy, 

- zawód wykonywany, 

2) bezrobotni: 

- okres poszukiwania pracy, 

- rejestracja w PUP, 

                                                 
8
 Jednostki ekwiwalentne są to parametry pozwalające porównywać ze sobą sytuację materialną gospodarstw 

domowych różniących się wielkością i strukturą demograficzną. Obrazują one wpływ, jaki na koszty utrzymania 

gospodarstwa domowego ma jego skład demograficzny. W prezentowanych tablicach zastosowana została tzw. 

zmodyfikowana skala ekwiwalentności OECD obliczona w sposób następujący: 1 - dla pierwszej osoby dorosłej 

w gospodarstwie. 0,5 – dla każdego następnego członka gospodarstwa domowego w wieku 14 lat i więcej, 0,3 – 

dla każdego dziecka w wieku poniżej 14 lat. 
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3) bierni zawodowo: 

- przyczyny nieposzukiwania pracy. 

Jest to duża zaleta Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, bo w BAEL, który jest 

podstawowym źródłem informacji o sytuacji na rynku pracy, brakuje pełnej informacji o 

dochodach respondentów. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

W publikacji „Budżety gospodarstw domowych w …. roku” znajdują się tablice wynikowe 

zawierające następujące dane: 

- Średnie miesięczne przychody na 1 osobę/jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw (5 grup), liczby osób, 

klasy miejscowości zamieszkania, typu biologicznego gospodarstwa domowego i grup 

kwintylowych, 

- Średnie miesięczne rozchody na 1 osobę/jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw (5 grup), liczby osób, 

klasy miejscowości zamieszkania, typu biologicznego gospodarstwa domowego i grup 

kwintylowych, 

- Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na 1 osobę w 

gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw (5 

grup) i liczby osób, 

- Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na 1 osobę w 

gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw (5 

grup), liczby osób, klasy miejscowości zamieszkania, typu biologicznego 

gospodarstwa domowego i grup kwintylowych, 

- Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania 

według grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw (5 grup), liczby osób, klasy 

miejscowości zamieszkania, typu biologicznego gospodarstwa domowego i grup 

kwintalowych. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Publikacja nie zawiera danych w podziale według województw, choć w PBSSP jest 

informacja o występowaniu tego przekroju. Istnieje możliwość jego uzyskania wykonując 

obliczenia samodzielnie przy użyciu bazy danych jednostkowych. 
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4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników: 

- Średnie miesięczne przychody (pieniężne i niepieniężne) członków gospodarstw 

domowych  według płci, wieku, wykształcenia, stanu na rynku pracy i województw, 

- Średnie miesięczne przychody (pieniężne i niepieniężne) na 1 osobę w gospodarstwie 

domowym według płci, wieku, wykształcenia i stanu na rynku pracy głowy 

gospodarstwa domowego oraz według województw, 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

„Budżety gospodarstw domowych w …. roku”, GUS, Warszawa. (publikacja we wrześniu 

każdego roku) 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Budżety gospodarstw domowych w …. roku”, GUS 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3467_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

Brak. 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3467_PLK_HTML.htm
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VII.  SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA I SZKOŁY 

PONADGIMNAZJALNE 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Uzyskanie danych charakteryzujących edukację podstawową, gimnazjalną oraz na poziomie 

ponadgimnazjalnym dla dzieci i młodzieży, określenie warunków kształcenia i obserwacja 

przepływu dzieci i młodzieży przez system szkolny oraz uzyskanie informacji o zakresie 

uzupełniania edukacji przez dorosłych w systemie szkolnym. Na podstawie uzyskanych 

danych są obliczane między innymi wskaźniki, które będą służyć monitorowaniu realizacji 

programów operacyjnych ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 

2007–2013. Informacje zgromadzone w badaniu są przekazywane również organizacjom 

międzynarodowym i pozwalają na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów 

kształcenia innych krajów. 

1.3 Przedmiot badania 

Przedmiotem badania są: 

- organy prowadzące szkoły, zakłady i kolegia, 

- uczniowie słuchacze i absolwenci (według wieku i płci, typów szkół, klas i oddziałów, 

profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów w szkolnictwie zawodowym), 

- uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych, 

- uczniowie dowożeni do szkół, 

- uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, 

- uczniowie według klas i odległości zamieszkania od szkoły, 

- uczniowie i cudzoziemcy (w tym z krajów członkowskich Unii Europejskiej), 

- uczniowie objęci kształceniem specjalnym, 

- spełnianie obowiązku szkolnego, 

- wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, 
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- nauczyciele realizujący obowiązujące zadania dydaktyczne - pełnozatrudnieni i 

niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty), 

- nauczanie języków obcych, 

- nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz 

organizacja nauczania uczniów pochodzenia romskiego, 

- pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, języków obcych, ćwiczeń 

praktycznych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pływalnie/baseny), 

- liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 

- liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu, liczba komputerów 

przeznaczonych dla uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), 

- liczba książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizy są oparte na danych z systemu informacji oświatowej przekazywanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej do GUS na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o 

systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.). 

2.1.2 Badania empiryczne 

Brak. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Brak. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter pełny – obejmuje wszystkie szkoły należące do systemu oświaty.   

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów, województw i powiatów. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na trzy sposoby: 

1) Departament Informacji GUS udostępnia nieodpłatnie (w postaci wydruku lub na nośniku 

magnetycznym) zestawienia tabelaryczne danych określone w PBSSP (zob. pkt. 3.4 poniżej).  

2) Tabele wynikowe są też dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks).  

3) tabele wynikowe są też zamieszczone w publikacji: „Oświata i wychowanie w roku 

szkolnym …” (wydawana corocznie).  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki:  

- liczba szkół, zakładów i kolegiów, 

- liczba uczniów, słuchaczy i absolwentów, 

- liczba uczniów korzystających z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych, 

- liczba uczniów dowożonych do szkół, 

- liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych, 

- liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

- wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, 

- liczba nauczycieli realizujących obowiązujące zadania dydaktyczne, 

- liczba uczniów objętych nauczaniem języków obcych, 

- liczb i powierzchnia pomieszczeń szkolnych (pracownie szkolne, w tym 

komputerowe, języków obcych, ćwiczeń praktycznych, sale lekcyjne, sale 

gimnastyczne, pływalnie/baseny), 

- liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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- liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu, liczba komputerów 

przeznaczonych dla uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym 

szerokopasmowym), 

- liczba książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) Z Departamentu Informatyki GUS można uzyskać tabele wynikowe (wydruk, nośnik 

magnetyczny) zawierające między innymi następujące dane roczne: 

- liczba szkół według typów i organów prowadzących, 

- liczba uczniów, słuchaczy i absolwentów (według wieku i płci, typów szkół, klas i 

oddziałów, profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów w szkolnictwie 

zawodowym), 

- liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych, 

- liczba uczniów według klas i odległości zamieszkania od szkoły, 

- wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, 

- liczba nauczycieli realizujących obowiązujące zadania dydaktyczne - pełnozatrudnieni 

i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty), 

- liczba uczniów uczestniczących w nauczaniu języków obcych, 

- liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 

- liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu, liczba komputerów 

przeznaczonych dla uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym 

szerokopasmowym). 

Powyższe dane są grupowane w układzie: kraj, regiony, województwa i powiaty, w podziale 

na miasto i wieś. Wybrane informacje są także opracowywane na poziomie podregionów i w 

układzie miast, gmin. 

2) Wszystkie powyższe dane są również dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS. 

3) Wszystkie powyższe dane znajdują się również w publikacji „Oświata i wychowanie w 

roku szkolnym …”, przy czym rozkład danych według jednostek podziału terytorialnego 

kraju ogranicza się tylko do województw. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników (dla województwa mazowieckiego 

oraz poszczególnych powiatów wchodzących w jego skład oraz dodatkowo w podziale na 

miasto i wieś): 

- liczba szkół według typów i organów prowadzących, 

- liczba uczniów, słuchaczy i absolwentów (według wieku i płci, typów szkół, klas i 

oddziałów, profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów w szkolnictwie 

zawodowym), 

- liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych, 

- liczba uczniów uczestniczących w nauczaniu języków obcych, 

- liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 

- liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu, liczba komputerów 

przeznaczonych dla uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym 

szerokopasmowym). 

Obserwacja powyższych wskaźników pozwoli na monitorowanie liczby i struktury 

kwalifikacyjno-zawodowej absolwentów wchodzących na rynek pracy. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS, Warszawa. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS, Warszawa. 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm 

2) Bank Danych Regionalnych, dane dotyczące szkolnictwa, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 

Materiały na CD, itp.:  

1) „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS, Warszawa, CD. 

2) GUS, dane na temat szkolnictwa, CD. 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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VIII.  OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

 (badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Informacje z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach 

przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych służą m.in. do obliczania wskaźników 

charakteryzujących warunki kształcenia, w celu monitorowania realizacji programów 

operacyjnych ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007–2013. 

Zgromadzone dane służą potrzebom odbiorców krajowych, a także są przekazywane 

organizacjom międzynarodowym i pozwalają na prezentowanie polskiej edukacji na tle 

systemów kształcenia innych krajów. 

1.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są wszelkie placówki sprawujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą, tzn.: 

przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (na podstawie rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania), 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, publiczne i niepubliczne szkoły 

wyższe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-

wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 

placówki wychowania pozaszkolnego - pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, 

międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne 

placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy 

wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, 

stancje, stołówki szkolne, domy studenckie. 

 Przedmiotem badania są następujące informacje nt. powyższych placówek: 

- liczba dzieci i młodzieży, 

- liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według płci, wieku, typu 

niepełnosprawności, 
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- liczba uczniów korzystających z dożywiania w szkole, 

- liczba  uczniów korzystających z internatów, 

- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

- gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety 

stomatologiczne, 

- liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

- formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, 

- zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe, 

- stypendia i zasiłki. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizy są oparte na wtórnym wykorzystaniu danych z systemu informacji oświatowej 

przekazywanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do GUS na podstawie ustawy z 

dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. 

zm.). 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ponadto wykorzystuje się dane z badania GUS, które jest przeprowadzane przy użyciu 

sprawozdania S-11 (Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i 

doktorantów). Sprawozdanie jest składane przez szkoły wyższe, które prowadzą działalność 

na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zawiera dane 

na temat:  

- domów i stołówek studenckich 

- form pomocy materialnej i socjalnej 

- studentów otrzymujących stypendia. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Sprawozdanie S-11 (jego wzór jest zamieszczony na stronie GUS: 

http://form.stat.gov.pl/formularze/2009/index.htm). 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter pełny – obejmuje wszystkie placówki sprawujące opiekę nad dziećmi i 

młodzieżą.   
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2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów, województw i powiatów. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na dwa sposoby: 

1) Tabele wynikowe są dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks).  

2) Tabele wynikowe są też zamieszczone w publikacji: „Oświata i wychowanie w roku 

szkolnym …” (wydawana corocznie).  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki odnoszące się do badanych placówek:  

- liczba dzieci i młodzieży, 

- liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według płci, wieku, typu 

niepełnosprawności, 

- liczba uczniów korzystających z dożywiania w szkole, 

- liczba  uczniów korzystających z internatów, 

- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

- liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) W Banku Danych Regionalnych GUS dostępne są między innymi następujące dane 

roczne odnoszące się do badanych placówek: 

- liczba dzieci i młodzieży, 

- liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według płci, wieku, typu 

niepełnosprawności, 

- liczba uczniów korzystających z dożywiania w szkole, 

- liczba  uczniów korzystających z internatów, 

- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

- liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

Powyższe dane są grupowane w układzie: kraj, regiony, województwa i powiaty, w 

podziale na miasto i wieś. Wybrane informacje są także opracowywane na poziomie 

podregionów i w układzie miast, gmin. 

2) Wszystkie powyższe dane znajdują się również w publikacji „Oświata i wychowanie w 

roku szkolnym …”, przy czym rozkład danych według jednostek podziału terytorialnego 

kraju ogranicza się tylko do województw. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników (w odniesieniu do województwa 

mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów wchodzących w jego skład oraz dodatkowo w 

podziale na miasto i wieś): 

- liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według płci, wieku. 

Policzenie relacji tej liczby do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym pozwoli na 

ocenę, jaka część rodziców dzieci w wieku przedszkolnym może się poświęcić pracy 

zawodowej. 
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4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS, Warszawa. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS, Warszawa. 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm 

2) Bank Danych Regionalnych, dane dotyczące szkolnictwa, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 

Materiały na CD, itp.:  

1) „Oświata i wychowanie w roku szkolnym …”, GUS, Warszawa, CD. 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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IX.  SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Szkoły wyższe i ich finanse 

 (badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Uzyskanie danych o działalności szkół wyższych oraz instytucjach prowadzących studia 

doktoranckie i kształcenie podyplomowe. Dane o przychodach, kosztach, wyniku 

finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na 

uzyskanie informacji o gospodarce szkół wyższych. Zgromadzone informacje pozwalają na 

obliczenie wskaźników, które będą służyć monitorowaniu realizacji programów operacyjnych 

ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007–2013. Dane 

uzyskane w badaniu są przekazywane również organizacjom międzynarodowym i pozwalają 

na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kształcenia innych krajów. 

1.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia 

podyplomowe, doktoranckie i przyznające stypendia naukowe. 

Przedmiotem badania są następujące informacje nt. powyższych placówek: 

- kandydaci i przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich 

oraz na studia drugiego stopnia, 

- studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych 

magisterskich, studiów drugiego stopnia, w tym cudzoziemcy według kierunków 

studiów, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, 

- studenci i absolwenci z niepełnosprawnością według rodzaju niepełnosprawności, 

- słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy studiów doktoranckich, w tym 

cudzoziemcy, w tym doktoranci niepełnosprawni, 

- liczba otwartych przewodów doktorskich (liczba przewodów doktorskich otwartych 

przez uczestników studiów doktoranckich), 

- liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktoranckie, doktorskie, 

habilitacyjne), 
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- nauka języków obcych, 

- pracownicy szkół wyższych, w tym cudzoziemcy, 

- liczba komputerów w szkole dostępnych dla studentów, w tym z szerokopasmowym 

dostępem do Internetu, 

- finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, 

wydatki inwestycyjne. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizy są oparte na wtórnym wykorzystaniu danych ze sprawozdania S-11 (Sprawozdanie o 

pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów).. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Wykorzystuje się też dane z badań GUS, które są przeprowadzane przy użyciu sprawozdań S-

10, S-12 i F-01/s, oraz dane z badania przeprowadzanego przez MNiSW przy użyciu 

sprawozdania EN-1. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Sprawozdania GUS: 

4) S-10 (Sprawozdanie o studiach wyższych) – jest wypełniane obowiązkowo co rok przez 

wszystkie szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (bez szkół resortu obrony narodowej). 

Służy do zbierania następujących danych: 

Dział 1. Studenci według roku urodzenia i roku studiów 

Dział 2. Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według roku urodzenia 

Dział 3. Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów 

Dział 4. Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Dział 5. Studenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Dział 6. Absolwenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Dział 7. Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu 

Dział 7a. Studenci uczący się języka nowożytnego jako obowiązkowego lektoratu 

Dział 8. Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

 

5) S-12 (Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i 

doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych) – jest wypełniane obowiązkowo 

co rok przez wszystkie szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy 
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z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (bez szkół resortu obrony 

narodowej), instytuty naukowo badawcze i instytuty Polskiej Akademii Nauk. Służy do 

zbierania następujących danych: 

Dział 1. Studia podyplomowe (bez cudzoziemców) 

Dział 2. Cudzoziemcy na studiach podyplomowych 

Dział 3. Studia doktoranckie 

Dział 4. Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranckich według krajów 

Dział 5. Nauczyciele akademiccy (dotyczy wszystkich szkół wyższych) 

Dział 6. Stypendia naukowe 

Dział 7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (dotyczy wszystkich szkół 

wyższych) 

Dział 8. Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora i stopniem doktora lub doktora 

habilitowanego - 

przeciętna liczba w roku sprawozdawczym (dotyczy wszystkich szkół wyższych) 

Dział 9. Nauczyciele akademiccy - cudzoziemcy (dotyczy wszystkich szkół wyższych) 

 

6) F-01/s (Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych) – 

jest wypełniane obowiązkowo co rok przez wszystkie szkoły wyższe, które prowadzą 

działalność na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i ustawy o wyższych szkołach 

zawodowych.. Służy do zbierania następujących danych: 

Dział 1. Rachunek zysków i strat. 

Dział 2. Fundusze. 

Dział 3. Dane uzupełniające. 

 

Ponadto korzysta się z danych z badania przeprowadzanego przez MNiSW przy użyciu 

sprawozdania EN-1 (Sprawozdanie o liczbie kandydatów przyjętych na studia).  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter pełny – obejmuje wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, 

jednostki prowadzące studia podyplomowe, doktoranckie i przyznające stypendia naukowe..    

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów, województw i powiatów. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na trzy sposoby: 

1) Tabele wynikowe są zamieszczone w publikacji: „Szkoły wyższe i ich finanse w …. roku” 

(wydawana corocznie). 

2) Tabele wynikowe są też dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks).  

3) Tabele wynikowe ze sprawozdania F-01/s są udostępniane bezpłatnie (w postaci wydruku 

lub na nośniku magnetycznym) przez Departament Informacji GUS.  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki odnoszące się do badanych placówek:  

- Liczba szkół wyższych i zamiejscowych jednostek organizacyjnych, 

- Liczba studentów i absolwentów, w tym cudzoziemców, 

- Liczba zatrudnionych w szkołach wyższych, 

- Liczba osób przyjętych na studia wyższe jednolite magisterskie, pierwszego i 

drugiego stopnia, 

- Przychody i koszty szkół wyższych. 

Ponadto w komentarzu analitycznym do danych wykorzystano następujące wskaźniki: 

- Współczynnik skolaryzacji (brutto i netto), 

- Liczba studentów przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego, 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) W publikacji „Szkoły wyższe i ich finanse w …. roku” znajdują się następujące dane 

roczne: 

- Szkoły wyższe według typów szkół; zamiejscowe jednostki organizacyjne, w tym 

filie, podstawowe zamiejscowe jednostki organizacyjne i zamiejscowe ośrodki 

dydaktyczne, 

- Studenci i absolwenci według szkół, płci, roku urodzenia oraz form studiów (studia 

stacjonarne, niestacjonarne), poziomu studiów (studia pierwszego stopnia, jednolite 

magisterskie, studia drugiego stopnia), kierunków studiów i województw; 

- Cudzoziemcy – studenci i absolwenci według kierunków studiów i według 

poszczególnych krajów; 

- Zatrudnienie w szkołach wyższych według stanowisk nauczycieli akademickich, 

zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;  

- Studenci i absolwenci grupowani według grup kierunków studiów przy zastosowaniu 

klasyfikacji ISCED'97 (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji) 

stosowanej przez organizacje międzynarodowe. 

- Przyjęcia na studia wyższe jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia, z 

wyodrębnieniem absolwentów legitymujących się nową maturą oraz laureatów 

olimpiad.  

- Finanse szkół wyższych w podziale na szkoły publiczne i niepubliczne, według typów 

szkół. 

2) W Banku Danych Regionalnych GUS dostępne są następujące dane roczne w podziale 

według województw (wybrane dane również w podziale według podregionów – NTS-3): 

- Nauczyciele akademiccy, 

- Studenci i absolwenci wg typów szkół, trybu nauczania, płci i kierunku studiów, 

- Słuchacze studiów podyplomowych, 

- Uczestnicy studiów doktoranckich, 

- Studenci i absolwenci według płci, typów szkół i rodzajów studiów, 

- Szkoły wyższe według typów, 

- Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności. 

3) Z Departamentu Informatyki GUS można uzyskać tabele wynikowe (wydruk, nośnik 

magnetyczny) z danymi ze sprawozdania F-01/s dotyczącego przychodów, kosztów i wyniku 

finansowego szkół wyższych. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników (w odniesieniu do województwa 

mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów wchodzących w jego skład): 

- Liczba szkół wyższych według typów szkół i zamiejscowych jednostek 

organizacyjnych, 

- Liczba studentów i absolwentów według szkół, płci, roku urodzenia oraz form 

studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), poziomu studiów (studia pierwszego 

stopnia, jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia), kierunków studiów 

- Udział absolwentów szkół wyższych w ogólnej liczbie absolwentów, 

- Współczynnik skolaryzacji (brutto i netto). 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

„Szkoły wyższe i ich finanse w …. roku”, GUS, Warszawa. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

 „Szkoły wyższe i ich finanse w …. roku”, GUS, Warszawa. 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Szkoły wyższe i ich finanse w …. roku”, GUS 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm
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2) Bank Danych Regionalnych, dane dotyczące szkolnictwa wyższego, 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 

Materiały na CD, itp.:  

1) „Szkoły wyższe i ich finanse w …. roku”, GUS, Warszawa. 

2) GUS, Tablice wynikowe ze sprawozdania F-01/s, CD. 

 

http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
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X.  USTAWICZNE SZKOLENIE ZAWODOWE W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach 

 (badanie zrealizowano w latach 2004, 2005 i 2007, docelowo ma być realizowane co 5 lat) 

1.2 Cel lub cele badania   

Szczegółowe zbadanie skali i struktury zawodowego kształcenia ustawicznego w 

przedsiębiorstwach w Polsce. Zebranie danych na ten temat dla Eurostatu w ramach 

prowadzonej współpracy nad badaniem "Continuing Vocational Training Survey" (CVTS). 

1.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a 

działalność zaklasyfikowana jest według PKD w zakresie: górnictwa i kopalnictwa (działy: 

10-14), przetwórstwa przemysłowego (działy: 15-37), wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, gaz i wodę (działy: 40-41), budownictwa (dział 45), handlu hurtowego i 

detalicznego; napraw pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego 

i domowego (działy: 50-52), hoteli i restauracji (dział 55), transportu, gospodarki 

magazynowej i łączności (działy: 60-64), pośrednictwa finansowego instytucji kredytowych 

(działy: 65-67), obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki i usług związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (działy:70-74), pozostałej działalności usługowej komunalnej, 

społecznej i indywidualnej (działy: 90-93) 

Przedmiotem badania są następujące informacje nt. powyższych jednostek: formy szkoleń, 

uczestnicy, czas trwania, dziedziny (tematyka), realizatorzy, koszty, przyczyny braku 

realizacji szkoleń. Ponadto zbierane są informacje o jednostce sprawozdawczej: zatrudnienie, 

koszt i czas pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Brak. 
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2.1.2 Badania empiryczne 

GUS przeprowadza badanie empiryczne dotyczące ustawicznego szkolenia zawodowego w 

przedsiębiorstwach. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W ramach badania empirycznego przedsiębiorstwa obowiązkowo wypełniają sprawozdanie o 

ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach (SU-1). 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter reprezentacyjny – obejmuje próbę losową składającą się z 20% badanej 

populacji przedsiębiorstw. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów i województw. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na trzy sposoby: 

1) Tabele wynikowe są udostępniane bezpłatnie (w postaci wydruku lub na nośniku 

magnetycznym) przez Departament Informacji GUS.  

2) Tabele wynikowe też są zamieszczone w publikacji: „Kształcenie zawodowe w 

przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 roku”. 
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3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki odnoszące się do badanych 

przedsiębiorstw: 

- Liczba przedsiębiorstw, które zapewniły lub nie ustawiczne kształcenie zawodowe, 

- Wielkość zatrudnienia, czas pracy i koszty pracy w przedsiębiorstwach, które 

zapewniły lub nie ustawiczne kształcenie zawodowe, 

- Liczba uczestników kursów i szkoleń, 

- Czas uczestnictwa w kursach, 

- Koszty kursów (ogółem, w przeliczeniu na 1 h kursu, w przeliczeniu na 1 

pracownika), 

- Wskaźnik dostępności kursów - stosunek liczby uczestników do liczby pracujących, 

- Udział poszczególnych dziedzin tematycznych w ogólnym czasie kursów, 

- Udział kosztów kursów i szkoleń w ogólnym koszcie pracy. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) W publikacji „Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 roku”, 

znajdują się następujące dane: 

- Liczba przedsiębiorstw, które zapewniły lub nie ustawiczne kształcenie zawodowe 

według wielkości przedsiębiorstw (10-49, 50-250, ponad 250 pracowników), rodzaju 

prowadzonej działalności i województw, 

- Liczba przedsiębiorstw według powodów niezapełnienia ustawicznego kształcenia 

zawodowego według wielkości przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności, 

- Wielkość zatrudnienia, czas pracy i koszty pracy w przedsiębiorstwach, które 

zapewniły lub nie ustawiczne kształcenie zawodowe według rodzaju prowadzonej 

działalności, 

- Koszty kursów (ogółem, w przeliczeniu na 1 h kursu, w przeliczeniu na 1 pracownika) 

według wielkości przedsiębiorstw, rodzaju prowadzonej działalności i województw, 

- Liczba uczestników kursów i szkoleń według płci, wieku, wielkości przedsiębiorstw, 

rodzaju prowadzonej działalności i województw, 
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- Wskaźnik dostępności kursów i szkoleń według płci, wieku, wielkości 

przedsiębiorstw, rodzaju prowadzonej działalności i województw, 

- Czas uczestnictwa w kursach według płci, wieku, wielkości przedsiębiorstw, rodzaju 

prowadzonej działalności i województw, 

- Czas trwania kursów według typów kursów (wewnętrzne, zewnętrzne), dziedzin 

tematycznych, realizatorów kursów, wielkości przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej 

działalności, 

- Udział poszczególnych dziedzin tematycznych oraz realizatorów w ogólnym czasie 

kursów według wielkości przedsiębiorstw, rodzaju prowadzonej działalności i 

województw, 

- Działania związane z realizacją polityki szkoleniowej według częstotliwości ich 

stosowania i rodzaju prowadzonej działalności, 

- Czynniki wpływające na rozmiar działalności szkoleniowej, 

- Udział kosztów kursów i szkoleń w ogólnym koszcie pracy według wielkości 

przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności. 

2) Tabele wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) zawierające powyższe dane można 

również uzyskać z Departamentu Informatyki GUS. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników (w odniesieniu do województwa 

mazowieckiego): 

- Liczba przedsiębiorstw, które zapewniły lub nie ustawiczne kształcenie zawodowe 

według wielkości przedsiębiorstw (10-49, 50-250, ponad 250 pracowników) i rodzaju 

prowadzonej działalności, 

- Koszty kursów (ogółem, w przeliczeniu na 1 h kursu, w przeliczeniu na 1 pracownika) 

według wielkości przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności, 

- Liczba uczestników kursów i szkoleń według płci, wieku, wielkości przedsiębiorstw i 

rodzaju prowadzonej działalności, 
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- Wskaźnik dostępności kursów i szkoleń według płci, wieku, wielkości 

przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności, 

- Czas uczestnictwa w kursach według płci, wieku, wielkości przedsiębiorstw i rodzaju 

prowadzonej działalności, 

- Udział poszczególnych dziedzin tematycznych oraz realizatorów w ogólnym czasie 

kursów według wielkości przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

„Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 roku”, Urząd Statystyczny w 

Gdańsku, Gdańsk 2007. 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 roku”, Urząd 

Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2007. 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4172_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

1) GUS, Tablice wynikowe dotyczące kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, 

CD. 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4172_PLK_HTML.htm
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XI.  ŚCIEŻKI EDUKACYJNE POLAKÓW 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Ścieżki edukacyjne Polaków 

(badanie przeprowadzono jednorazowo – w 2004 roku) 

1.2 Cel lub cele badania   

Identyfikacja czynników wpływających na wybory edukacyjne Polaków. 

1.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są gospodarstwa domowe oraz członkowie tych gospodarstw w wieku 15 lat 

i więcej. 

Przedmiotem badania są następujące informacje: 

- wykształcenie osób ankietowanych w korelacji z wykształceniem ich rodziców, 

zawodem, miejscem zamieszkania, typem rodziny, 

- potrzeby edukacyjne i  kulturalne w korelacji z wykształceniem własnym i 

wykształceniem rodziców oraz możliwościami ich realizacji, 

- osiągnięcia edukacyjne i zawodowe. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

W badaniu wtórne wykorzystane są dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 

GUS, a konkretnie ze sprawozdań: BR-01a („Karta statystyczna gospodarstwa”) i BR-04 

(„Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym”). 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ponadto GUS przeprowadza badanie empiryczne potrzeb edukacyjnych Polaków i 

możliwości ich realizacji. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W ramach badania empirycznego jednorazowo, na przełomie III i IV kwartału 2004 roku, 

przeprowadzone zostały wywiady kwestionariuszowe z członkami gospodarstw domowych. 
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Wykorzystywane były do tego celu: kwestionariusz dla gospodarstwa domowego (DS-57G) i 

kwestionariusz indywidualny (DS-57I). 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter reprezentacyjny – wywiady zostały przeprowadzone z osobami 

będącymi członkami wylosowanej próby gospodarstw domowych. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie miało charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Brak informacji. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Barak informacji. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Brak informacji. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Brak informacji. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Brak informacji. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania w postaci tablic wynikowych można uzyskać z Departamentu Informacji 

GUS. Zawierają one następujące informacje: 

- Rodzaje potrzeb edukacyjnych i ocena możliwości ich realizacji, 

- Szczeble karier edukacyjnych - w powiązaniu z wiekiem, płcią i wykształceniem 

osoby ankietowanej i wykształceniem jej rodziców, typem rodziny biologicznej, 

typem społeczno-ekonomicznym gospodarstwa domowego, miejscem zamieszkania. 

Wyniki badania nie zostały opublikowane. 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Brak informacji. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Brak informacji. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak podstaw do oceny. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak podstaw do oceny. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Brak. 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

Brak. 

Materiały na CD, itp.:  

Brak. 

 



 

XII.  KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH 

 

6. Przedmiot badań 

6.1 Nazwa (temat) badania 

Kształcenie dorosłych 

(badanie zrealizowano w latach 2006 i 2007) 

6.2 Cel lub cele badania   

Celem badania było uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 25-64 lata w 

kształceniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, jak również informacji nt. 

znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z komputera oraz udziału osób 

badanych w wydarzeniach kulturalnych i w życiu społecznym. 

6.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 25-64 lata będące ich 

członkami zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do badania. 

Przedmiotem badania są następujące informacje: 

- wielkość i struktura populacji osób korzystających w kształcenia w systemie 

szkolnym, dokształcających się poza systemem szkolnym, lub kształcących się 

nieformalnie w powiązaniu z cechami: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom i 

dziedzina posiadanego wykształcenia, 

- charakterystyka przedsięwzięć edukacyjnych: rodzaj, poziom, dziedzina kształcenia, 

czas poświęcony na szkolenie,  przyczyny podjęcia kształcenia, metody kształcenia 

nieformalnego. 

- poziom wykształcenia obojga rodziców, 

- umiejętności związane z obsługą komputera, 

- znajomość języków obcych, 

- uczestniczenie w imprezach kulturalnych, 

- sytuacja respondenta na rynku pracy (w tym dla osób pracujących cechy 

charakteryzujące główne miejsce pracy). 
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7.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

7.1 Źródła danych 

7.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Brak. 

7.1.2 Badania empiryczne 

GUS przeprowadził badanie empiryczne dotyczące kształcenia się osób w wieku 25-64 lata.. 

7.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W ramach badania empirycznego jednorazowo, w IV kwartale 2006 roku, przeprowadzone 

zostały wywiady kwestionariuszowe z członkami gospodarstw domowych zamieszkującymi 

wylosowane mieszkania. Badanie przeprowadzono przy użyciu dwóch formularzy: 

- Kartoteki Gospodarstw Domowego KD-G, przeznaczonej dla każdego gospodarstwa 

znajdującego się w wylosowanym mieszkaniu, 

- Ankiety indywidualnej KD-I, wypełnianej dla każdej osoby objętej badaniem, tj. 

osoby w wieku 25-64 lata. 

7.2 Charakterystyka próby 

7.2.1 Charakter próby 

Badanie miało charakter reprezentacyjny – objęło reprezentatywną dla kraju próbę losową 

składającą się z 13,3 tys. gospodarstw domowych. 

Badanie  zostało zrealizowane przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, a wyniki badania 

uogólniono na populację generalną. Badanie zostało przeprowadzone na niezależnej próbie 

gospodarstw domowych, a udział w badaniu był dobrowolny. 

Do badania kształcenia dorosłych wylosowano próbę 24 tys. mieszkań, zaś wywiady 

zrealizowano w 13,3 tys. gospodarstw domowych (około 54% wylosowanych mieszkań), w 

tym 7,9 tys. stanowiły gospodarstwa w miastach. Na podstawie kwestionariusza 

indywidualnego przebadano 24,8 tys. osób w wieku 25-64 lat. 

Niewypełnienie ankiet było spowodowane głównie: brakiem w składzie gospodarstw 

domowych osób w wieku 25-64 lata (4,4 tys. gospodarstw domowych), odmową udziału w 

badaniu (3,3 tys. gospodarstw) i nieobecnością członków gospodarstwa. 

7.2.2 Teren badań 

7.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

7.2.2.2 Regionalny 

Wyników nie można zdezagregować do poziomu regionów. 



 

 

 
167 

7.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Nie można wyodrębnić danych dla województwa mazowieckiego. 

7.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

7.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych. 

7.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

7.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 

 

8. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na dwa sposoby: 

1) Tabele wynikowe są udostępniane bezpłatnie (w postaci wydruku lub na nośniku 

magnetycznym) przez Departament Informacji GUS.  

2) Tabele wynikowe też są zamieszczone w publikacji: „Kształcenie dorosłych”, GUS, 

Warszawa 2009. 

8.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki: 

- Liczba osób w wieku 25-64 lata, które kształcą się, 

- Liczba osób w wieku 25-64 lata, które samokształciły się. 

8.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

8.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

8.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) W publikacji „Kształcenie dorosłych”, znajdują się następujące dane: 

- Osoby w wieku 25-64 lata według uczestnictwa w kształceniu formalnym, 

pozaformalnym i nieformalnym oraz płci, wieku, poziomu i dziedziny ukończonego 

wykształcenia i miejsca zamieszkania, 

- Osoby w wieku 25-64 lata kształcące się w systemie formalnym według liczby i 

rodzaju działań i dziedziny kontynuowanego kształcenia,  
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- Osoby w wieku 25-64 lata kształcące się w systemie pozaformalnym według liczby 

szkoleń, dziedziny kontynuowanego kształcenia, przyczyn dokształcania, rodzaju 

instytucji prowadzących szkolenie, miejsca odbywania się szkolenia, oceny stopnia 

wykorzystania nabytych umiejętności, statusu na rynku pracy, poziomu ukończonego 

wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 

- Osoby, w wieku 25-64 lata, które samokształciły się według wykorzystywanych 

metod, płci, wieku, poziomu wykształcenia, statusu na rynku pracy, sekcji PKD i 

zawodu w głównym miejscu pracy oraz według miejsca zamieszkania 

- Osoby w wieku 25-64 lata według umiejętności korzystania z komputera, płci, wieku, 

poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania 

- Osoby w wieku 25-64 lata według znajomości języków obcych, płci, wieku, poziomu 

wykształcenia i miejsca zamieszkania, 

- Osoby w wieku 25-64 lata według częstotliwości czytania prasy, płci, wieku, poziomu 

wykształcenia i miejsca zamieszkania 

- Osoby w wieku 25-64 lata według liczby przeczytanych książek, płci, wieku, poziomu 

wykształcenia i miejsca zamieszkania 

2) Tabele wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) zawierające powyższe dane można 

również uzyskać z Departamentu Informatyki GUS. 

8.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

9.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

9.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników: 

- Osoby w wieku 25-64 lata według uczestnictwa w kształceniu formalnym, 

pozaformalnym i nieformalnym oraz płci, wieku, poziomu i dziedziny ukończonego 

wykształcenia i miejsca zamieszkania, 

- Osoby w wieku 25-64 lata kształcące się w systemie formalnym według liczby i 

rodzaju działań i dziedziny kontynuowanego kształcenia,  

- Osoby w wieku 25-64 lata kształcące się w systemie pozaformalnym według liczby 

szkoleń, dziedziny kontynuowanego kształcenia, przyczyn dokształcania, rodzaju 

instytucji prowadzących szkolenie, miejsca odbywania się szkolenia, oceny stopnia 
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wykorzystania nabytych umiejętności, statusu na rynku pracy, poziomu ukończonego 

wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 

9.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

9.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

9.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

10. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

10.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

„Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009. 

10.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

1) „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009. 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

1) GUS, Tablice wynikowe dotyczące kształcenia dorosłych, CD. 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm


 

XIII.  EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI (EU-

SILC) 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)  

(badanie stałe, które realizowano w latach 2005-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Obowiązek prowadzenia europejskiego badania warunków życia ludności wynika z zaleceń 

Unii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie podstawowych danych porównywalnych na 

poziomie Unii z zakresu dochodów, ubóstwa materialnego i innych aspektów warunków 

życia ludności. Dotyczy to także uzgodnionych wspólnie i przyjętych przez kraje 

członkowskie UE wskaźników (w tym wskaźników strukturalnych) wykorzystywanych do 

monitorowania, prowadzonej Metodą Otwartej Koordynacji polityki w zakresie spójności 

społecznej. Zbierane w badaniu informacje pozwolą na ocenę zróżnicowania sytuacji 

materialnej polskiego społeczeństwa, określenie, w jakich grupach społeczeństwa występuje 

kumulacja korzystnych, a w jakich nakładania się niekorzystnych aspektów warunków życia, 

przeanalizowanie czynników determinujących poziom życia. 

Panelowy charakter badania EU-SILC stwarza możliwość analizowania zmian, jakie 

zachodzą w czasie w zakresie objętych badaniem zjawisk społecznych, a pełna harmonizacja 

badania z metodologią międzynarodową pozwala na porównanie sytuacji społecznej w Polsce 

z innymi krajami UE. 

1.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 16 lat i więcej będące ich 

członkami zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do badania. 

Przedmiotem badania są następujące informacje: 

a) w odniesieniu do gospodarstw domowych: 

- skład gospodarstwa domowego (podstawowe charakterystyki społeczno-demograficzne), 

- dochody (całkowity dochód brutto i do dyspozycji, składowe dochodu), 

- sytuacja finansowa (oszczędności, zadłużenie), 

- opieka nad dziećmi, 

- warunki mieszkaniowe (standard, wyposażenie mieszkań, koszty utrzymania), problemy 

związane z terminowym uiszczaniem opłat za użytkowane mieszkanie, 
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- społeczne wykluczenie (deprywacja potrzeb), 

- opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów 

warunków życia. 

b) w odniesieniu do osób będących członkami gospodarstw: 

- dane demograficzne, 

- edukacja (wykształcenie), 

- aktywność ekonomiczna (sytuacja zawodowa, bezrobocie, poszukiwanie pracy), 

- zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia, niepełnosprawność), 

- dochody (składowe dochodu), 

- opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów 

warunków życia. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Brak. 

2.1.2 Badania empiryczne 

GUS przeprowadził badanie empiryczne dotyczące warunków życia osób w wieku 16 lat i 

więcej. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W ramach badania empirycznego raz w roku, na przełomie maja i czerwca, przeprowadzane 

są wywiady kwestionariuszowe z członkami gospodarstw domowych zamieszkującymi 

wylosowane mieszkania. Badanie przeprowadza się przy użyciu dwóch formularzy: 

- Kartoteki Gospodarstw Domowego EU-SILC-1G, przeznaczonej dla każdego 

gospodarstwa znajdującego się w wylosowanym mieszkaniu, 

- Ankiety indywidualnej EU-SILC-1I, wypełnianej dla każdej osoby objętej badaniem, 

tj. osoby w wieku 16 lat i więcej. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ma charakter reprezentacyjny – obejmuje reprezentatywną dla kraju próbę losową 

składającą się ok. 0,2% jednostek populacji generalnej, co przekłada się na ok. 15 tys. 

gospodarstw domowych, w których zamieszkuje ok. 35 tys. osób w wieku 16 lat i więcej. 
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Badanie jest realizowane przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, a wyniki badania są 

uogólniane na populację generalną. Badanie jest przeprowadzane na niezależnej próbie 

gospodarstw domowych, a udział w badaniu jest dobrowolny. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Wyników nie można zdezagregować do poziomu regionów. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Nie można wyodrębnić danych dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych, średnią, medianę. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS na dwa sposoby: 

1) Tabele wynikowe zawierające zbiory danych dla Eurostatu są udostępniane bezpłatnie (w 

postaci wydruku lub na nośniku magnetycznym) przez Departament Informacji GUS.  

2) Tabele wynikowe też są zamieszczone w publikacji: „Dochody i warunki życia ludności 

Polski”, GUS, Warszawa. 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki: 

- Liczba osób w wieku 16 lat i więcej, 

- Liczba gospodarstw domowych, 

- Przeciętne roczne dochody do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych, 

- Przeciętne roczne ekwiwalentne dochody do dyspozycji netto w gospodarstwach 

domowych, 

- Przeciętne roczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych, 
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- Przeciętne roczne ekwiwalentne dochody netto w gospodarstwach domowych, 

- Granica ubóstwa, 

- Współczynnik Giniego, 

- Wskaźnik zagrożenia ubóstwem, 

- Głębokość ubóstwa. 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1) W publikacji „Dochody i warunki życia ludności Polski”, znajdują się następujące dane: 

- Struktura ludności w gospodarstwach domowych według płci, wieku, klasy 

miejscowości, grup społeczno-ekonomicznych i liczby osób. 

- Struktura ludności w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych według płci, 

wieku, klasy miejscowości i grup społeczno-ekonomicznych. 

- Przeciętne roczne dochody do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób. 

- Przeciętne roczne ekwiwalentne dochody do dyspozycji netto w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób. 

- Przeciętne roczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych według 

grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób. 

- Przeciętne roczne ekwiwalentne dochody netto w gospodarstwach domowych według 

grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób. 

- Wybrane dane o sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych według grup 

społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób. 

- Gospodarstwa domowe według grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i 

liczby osób oraz wyposażenia w niektóre przedmioty trwałego użytkowania, 

- Osoby w wieku 16 lat i więcej według samooceny stanu zdrowia, występowania 

długotrwałych problemów zdrowotnych, ograniczenia sprawności oraz rezygnacji z 

wizyt u lekarzy, 

- Granica ubóstwa, 

- Współczynnik Giniego, 

- Wskaźnik zagrożenia ubóstwem według płci, wieku i stanu na rynku pracy, 
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- Głębokość ubóstwa według płci i wieku. 

2) Tabele wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) zawierające powyższe dane można 

również uzyskać z Departamentu Informatyki GUS. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników: 

- Przeciętne roczne dochody do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób. 

- Przeciętne roczne ekwiwalentne dochody do dyspozycji netto w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób. 

- Osoby w wieku 16 lat i więcej według samooceny stanu zdrowia, występowania 

długotrwałych problemów zdrowotnych, ograniczenia sprawności oraz rezygnacji z 

wizyt u lekarzy, 

- Wskaźnik zagrożenia ubóstwem według płci, wieku i stanu na rynku pracy, 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

„Dochody i warunki życia ludności Polski”, GUS, Warszawa. 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 
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„Dochody i warunki życia ludności Polski”, GUS, Warszawa. 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4171_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

GUS, Tablice wynikowe dotyczące warunków życia ludności, CD. 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4171_PLK_HTML.htm


 

XIV.  ŻŁOBKI 

 

1. Przedmiot badań 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Żłobki 

(badanie stałe, które realizowano w latach 2004-2009) 

1.2 Cel lub cele badania   

Celem badania jest uzyskanie informacji o sieci i działalności żłobków będących częścią 

systemu dziennej opieki nad małym dzieckiem. Wyniki badań są wykorzystywane na 

potrzeby organów samorządowych. Wybrane dane są przekazywane również do UNICEF i 

OECD. 

1.3 Przedmiot badania 

Badaniem objęte są żłobki i oddziały żłobkowe prowadzone przez osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne. 

Przedmiotem badania są informacje na temat liczby miejsc w żłobkach i oddziałach 

żłobkowych, liczby dzieci przebywających w nich według płci, wieku, czas pobytu 

(osobodni), liczby personelu w placówkach (ogółem, w tym lekarze, pielęgniarki). 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Brak. 

2.1.2 Badania empiryczne 

GUS przeprowadza badanie empiryczne. Dane o żłobkach pochodzą ze sprawozdania GUS 

ZD-6. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Obowiązek przekazania sprawozdania ZD-6 (sprawozdanie żłobka) do GUS mają: osoby 

prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące 

działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 88.91. Podmioty te składają sprawozdanie 

ZD-6 w formie elektronicznej, przy czym dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej 

niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie pisemnej.  
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie jest więc obowiązkowe i jest realizowane metodą pełną. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie ma charakter ogólnopolski. 

2.2.2.2 Regionalny 

Istnieje możliwość wyodrębnienia danych dla regionów (NTS 2). 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Można wyodrębnić dane dla województwa mazowieckiego. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do prezentacji wyników wykorzystano rozkład zmiennych i średnią. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie stosowano. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie stosowano. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

Wyniki badania są udostępniane przez GUS w postaci tabel wynikowych, które są 

zamieszczone w publikacji: „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w … roku” 

(wydawanej co roku). 

 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Tabele wynikowe zawierają następujące wskaźniki: 

- Liczba żłobków i oddziałów żłobkowych, 

- Liczba miejsc w żłobkach (ogółem i na 1000 dzieci do lat 3 w miastach), 

- Liczba dzieci przebywających w żłobkach (ogółem i na 1000 dzieci do lat 3), 

- Liczba osobodni pobytu dzieci w żłobkach w ciągu roku, 

- Przeciętny pobyt dziecka w żłobku (w dniach). 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak podstaw do oceny. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Brak podstaw do oceny. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

W publikacji „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w … roku”, znajdują się 

następujące dane w podziale według województw: 

- Liczba żłobków i oddziałów żłobkowych, 

- Liczba miejsc w żłobkach i oddziałach żłobkowych (ogółem i na 1000 dzieci do lat 3 

w miastach), 

- Liczba dzieci przebywających w żłobkach i oddziałach żłobkowych według płci i 

wieku, 

- Liczba dzieci przebywających w żłobkach i oddziałach żłobkowych na 1000 dzieci do 

lat 3, 

- Liczba osobodni pobytu dzieci w żłobkach i oddziałach żłobkowych w ciągu roku, 

- Przeciętny pobyt dziecka w żłobku lub oddziale żłobkowym (w dniach). 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

 

4.  Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Proponujemy wykorzystanie następujących wskaźników dla województwa mazowieckiego: 

- Liczba żłobków i oddziałów żłobkowych, 

- Liczba miejsc w żłobkach i oddziałach żłobkowych (ogółem i na 1000 dzieci do lat 3 

w miastach), 

- Liczba dzieci przebywających w żłobkach i oddziałach żłobkowych według płci i 

wieku, 

- Liczba dzieci przebywających w żłobkach i oddziałach żłobkowych na 1000 dzieci do 

lat 3, 

- Liczba osobodni pobytu dzieci w żłobkach i oddziałach żłobkowych w ciągu roku, 

- Przeciętny pobyt dziecka w żłobku lub oddziale żłobkowym (w dniach). 
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4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Brak. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

„Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w … roku”, GUS, Warszawa. 

5.2 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: 

„Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w … roku”, GUS, Warszawa. 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1899_PLK_HTML.htm 

Materiały na CD, itp.:  

Brak. 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1899_PLK_HTML.htm


 

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 
 W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę badań statystyki 

publicznej odnoszących się do rynku pracy w jego wąskim i szerokim rozumieniu. Każde 

z badań zostało szczegółowo opisane w zakresie przedmiotu badania, sposobu zbierania 

i metod analizy danych oraz zakresu informacji, które są dostępne lub możliwe do uzyskania 

na bazie gromadzonych materiałów. Starano się, by opis każdego z badań miał ściśle 

aplikacyjny charakter, to znaczy wskazywano na te cechy i te elementy badania, które mogą 

być przydatne w analizie sytuacji na regionalnym rynku pracy, podkreślano bariery w ich 

zastosowaniu, pokazywano luki i deficyty informacji, dodawano pomysły rozszerzenia lub 

uzupełnienia badania itp. 

 Poniżej zestawiono, w ramach podsumowania, najważniejsze wnioski 

z przeprowadzonych analiz. Pozwoliły one przede wszystkim stworzyć zestaw wskaźników, 

które mogą być przydatne w monitorowaniu sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach 

pracy. Do wskaźników tych należy zaliczyć: 

 wskaźnik zatrudnienia; 

 współczynnik aktywności zawodowej; 

 stopa bezrobocia; 

 stopa bezrobocia długookresowego; 

 struktura pracujących według cech pracodawcy (tj. sektor własności, sekcja PKD, 

wielkość firmy) oraz formy zatrudnienia (statusu i rodzaju umowy o pracę); 

 struktura pracujących w nietypowych warunkach (na zmiany, w domu, wieczorami, 

w weekendy, w nocy); 

 struktura pracujących według wykonywanego zawodu; 

 przeciętny czas pracy i charakterystyka rozkładu czasu pracy;  

 staż pracy ogółem i staż pracy u obecnego/ostatniego pracodawcy, w tym udział osób, 

które rozpoczęły pracę w ciągu ostatniego kwartału; 

 przeciętny czas pozostawania w bezrobociu; 

 charakterystyka rozkładu i przeciętna płaca progowa; 

 struktura bezrobotnych według metod poszukiwania pracy; 

 struktura biernych według przyczyn zaprzestania aktywności zawodowej; 

 liczba i podstawowa charakterystyka migrantów zarejestrowanych w kartotece ZG; 

 struktura gospodarstw domowych na terenie województwa według głównych źródeł 

dochodów; 

 liczba pracujących według stanu na koniec okresu oraz przeciętne zatrudnienie 

w sektorze przedsiębiorstw; 

 liczba pracujących według sekcji i działów gospodarki narodowej, statusu 

zatrudnienia, sektorów i form własności oraz wielkości przedsiębiorstwa; 

 przyjęcia do pracy pracowników pełnozatrudnionych według źródeł rekrutacji, sekcji 

i sektorów własności, w tym absolwenci według ukończonego rodzaju szkoły; 

 zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionych według przyczyn oraz sekcji 

i sektorów własności; 
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 współczynnik przyjęć (zwolnień), czyli relacja między liczbą przyjętych 

(zwolnionych) pracowników a ogółem pracowników; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem i bez wypłat z zysku w sektorze 

przedsiębiorstw; 

 dynamika przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto; 

 relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sferze budżetowej 

do sektora przedsiębiorstw; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem i bez wypłat z zysku według 

sekcji gospodarki narodowej i sektora własności; 

 przeciętny czas pracy według sekcji i płci; 

 stopa bezrobocia rejestrowanego; 

 liczba i struktura bezrobotnych, w tym udział nieposiadających prawa do zasiłku; 

 liczba i struktura bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 

 struktura napływu bezrobotnych według przyczyn i udział nowozarejestrowanych 

bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem; 

 stopa napływu bezrobotnych – udział osób nowozarejestrowanych w cywilnej 

ludności aktywnej zawodowo; 

 struktura odpływu bezrobotnych według przyczyn, w tym podjęcia pracy i ich udział 

w liczbie zarejestrowanych ogółem (stopa odpływu); 

 liczba ofert pracy przypadająca na jednego bezrobotnego; 

 struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i grup zawodowych; 

 udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn związanych z zakładem pracy w ogólnej 

liczbie bezrobotnych; 

 przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych; 

 udział bezrobotnych długotrwałych i stopa bezrobocia długotrwałego; 

 przeciętny czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych; 

 liczba wolnych miejsc pracy według sekcji, sektora własności, wielkości firmy 

i zawodów; 

 wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy według sekcji, sektora własności, 

wielkości firmy i zawodów; 

 relacja między liczbą osób pracujących w „szarej strefie” a liczbą osób pracujących 

ogółem; 

 przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej; 

 przeciętny dochód uzyskany z pracy nierejestrowanej i udział tego dochodu 

w dochodach ogółem respondenta; 

 częstotliwość i rodzaj prac wykonywanych w formie nierejestrowanej; 

 struktura i charakterystyka gospodarstw, korzystających z usług osób wykonujących 

pracę nierejestrowaną; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto; 

 przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto; 

 mediana i inne miary pozycyjne wynagrodzeń miesięcznych i godzinowych brutto, 

w tym miesięczne wynagrodzenia w najwyższych i najniższych grupach decylowych; 

 miary zróżnicowania wysokości płac, także w dolnej i górnej części rozkładu płac 

(na przykład relacja między pierwszym a dziewiątym decylem, między medianą 

a pierwszym decylem, między dziewiątym a piątym decylem); 

 relacja między wysokością przeciętną a medianą wynagrodzeń miesięcznych 

i godzinowych brutto; 

 struktura wynagrodzeń (udział wynagrodzenia zasadniczego oraz znaczenie innych 

składników); 

 rozkład pracowników według krotności przeciętnego wynagrodzenia brutto; 
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 udział pracowników zarabiających na poziomie minimalnego wynagrodzenia; 

 przeciętny czas pracy w godzinach nominalnych i nadliczbowych, struktura czasu 

pracy; 

 przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego; 

 koszt pracy na 1 godzinę opłaconą; 

 koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną; 

 indeks kosztów zatrudnienia; 

 udział kosztów pozapłacowych w kosztach pracy ogółem. 

 

 Powyższe parametry, w miarę możliwości, należy rozpatrywać w rozbiciu 

na podstawowe cechy demograficzno-społeczne pracowników, takie jak płeć, wiek, poziom 

wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania. 

 Spośród czynników kontekstowych proponujemy natomiast wykorzystanie 

następujących wskaźników: 

 liczba migracji wewnętrznych (pomiędzy województwem mazowieckim a resztą kraju 

oraz pomiędzy poszczególnymi powiatami w obrębie województwa mazowieckiego) 

na pobyt stały według kierunków (miasto/wieś) oraz płci, wieku i wykształcenia; 

 liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (na terenie 

województwa mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów wchodzących w jego 

skład) według płci, wieku i wykształcenia oraz według miejsca stałego zameldowania; 

 liczba wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę w RP według obywatelstwa 

cudzoziemców; 

 liczba migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt stały według płci 

i wieku; 

 liczba migracji zagranicznych (imigracji i emigracji) na pobyt czasowy powyżej 

3 miesięcy według płci, wieku, poziomu wykształcenia; 

 liczba ludności (faktycznej i stałej) według płci i wieku (w tym według 

ekonomicznych grup wieku) według faktycznego i stałego miejsca zamieszkania 

(na terenie województwa mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów 

wchodzących w jego skład); 

 liczba i struktura imigrantów i emigrantów na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 

według cech demograficznych (w tym według płci i ekonomicznych grup wieku) oraz 

krajów emigracji i imigracji (dla województwa mazowieckiego oraz poszczególnych 

powiatów wchodzących w jego skład); 

 wielkość zasobów imigracyjnych według kraju pochodzenia (dla województwa 

mazowieckiego oraz poszczególnych powiatów wchodzących w jego skład); 

 średnie miesięczne przychody (pieniężne i niepieniężne) członków gospodarstw 

domowych  według płci, wieku, wykształcenia, stanu na rynku pracy i województw; 

 średnie miesięczne przychody (pieniężne i niepieniężne) na 1 osobę w gospodarstwie 

domowym według płci, wieku, wykształcenia i stanu na rynku pracy głowy 

gospodarstwa domowego oraz według województw; 

 liczba szkół według typów i organów prowadzących; 

 liczba uczniów, słuchaczy i absolwentów (według wieku i płci, typów szkół, klas 

i oddziałów, profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów w szkolnictwie 

zawodowym); 

 liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych; 
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 liczba uczniów uczestniczących w nauczaniu języków obcych; 

 liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu; 

 liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu, liczba komputerów 

przeznaczonych dla uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym 

szerokopasmowym); 

 liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według płci, wieku; 

 liczba szkół wyższych według typów szkół i zamiejscowych jednostek 

organizacyjnych; 

 liczba studentów i absolwentów według szkół, płci, roku urodzenia oraz form studiów 

(studia stacjonarne, niestacjonarne), poziomu studiów (studia pierwszego stopnia, 

jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia), kierunków studiów; 

 udział absolwentów szkół wyższych w ogólnej liczbie absolwentów; 

 współczynnik skolaryzacji (brutto i netto); 

 liczba przedsiębiorstw, które zapewniły lub nie ustawiczne kształcenie zawodowe 

według wielkości przedsiębiorstw (10-49, 50-250, ponad 250 pracowników) i rodzaju 

prowadzonej działalności; 

 koszty kursów (ogółem, w przeliczeniu na 1 h kursu, w przeliczeniu na 1 pracownika) 

według wielkości przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności; 

 liczba uczestników kursów i szkoleń według płci, wieku, wielkości przedsiębiorstw 

i rodzaju prowadzonej działalności; 

 wskaźnik dostępności kursów i szkoleń według płci, wieku, wielkości przedsiębiorstw 

i rodzaju prowadzonej działalności; 

 czas uczestnictwa w kursach według płci, wieku, wielkości przedsiębiorstw i rodzaju 

prowadzonej działalności; 

 udział poszczególnych dziedzin tematycznych oraz realizatorów w ogólnym czasie 

kursów według wielkości przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności; 

 osoby w wieku 25-64 lata według uczestnictwa w kształceniu formalnym, 

pozaformalnym i nieformalnym oraz płci, wieku, poziomu i dziedziny ukończonego 

wykształcenia i miejsca zamieszkania; 

 osoby w wieku 25-64 lata kształcące się w systemie formalnym według liczby 

i rodzaju działań i dziedziny kontynuowanego kształcenia; 

 osoby w wieku 25-64 lata kształcące się w systemie pozaformalnym według liczby 

szkoleń, dziedziny kontynuowanego kształcenia, przyczyn dokształcania, rodzaju 

instytucji prowadzących szkolenie, miejsca odbywania się szkolenia, oceny stopnia 

wykorzystania nabytych umiejętności, statusu na rynku pracy, poziomu ukończonego 

wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania; 

 przeciętne roczne dochody do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób; 

 przeciętne roczne ekwiwalentne dochody do dyspozycji netto w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych, klasy miejscowości i liczby osób; 

 osoby w wieku 16 lat i więcej według samooceny stanu zdrowia, występowania 

długotrwałych problemów zdrowotnych, ograniczenia sprawności oraz rezygnacji 

z wizyt u lekarzy; 

 wskaźnik zagrożenia ubóstwem według płci, wieku i stanu na rynku pracy; 

 liczba żłobków i oddziałów żłobkowych; 

 liczba miejsc w żłobkach i oddziałach żłobkowych (ogółem i na 1000 dzieci do lat 

trzech w miastach); 

 liczba dzieci przebywających w żłobkach i oddziałach żłobkowych według płci 

i wieku; 
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 liczba dzieci przebywających w żłobkach i oddziałach żłobkowych na 1000 dzieci 

do lat 3; 

 liczba osobodni pobytu dzieci w żłobkach i oddziałach żłobkowych w ciągu roku; 

 przeciętny pobyt dziecka w żłobku lub oddziale żłobkowym (w dniach). 

 

 Proponujemy również wykorzystanie prognozy liczby ludności według płci i wieku 

(w tym według ekonomicznych grup wieku) dla województwa mazowieckiego. Pozwoli 

to na prognozowanie (w przybliżeniu) wielkości i struktury podaży pracy w województwie 

mazowieckim. 

 Analiza badań statystyki publicznej pozwala na zarekomendowanie ciekawych 

metod i narzędzi badawczych. Z technicznego punktu widzenia można polecić wykorzystanie 

rozwiązań przyjętych w poszczególnych badaniach w zakresie metod doboru próby 

i uogólniania wyników badania, budowy ankiet (podział na obszary tematyczne czy też 

moduły, zastosowanie filtra bazującego na uzyskanych odpowiedziach), zagadnień 

poruszanych w kwestionariuszach, konstrukcji pytań, kafeterii odpowiedzi czy wreszcie 

tematyki i sposobu organizacji badań modułowych na przykładzie BAEL. 

 W raporcie wskazano również obszary deficytów informacji oraz luki badawcze 

w odniesieniu do każdego z badań. Na tej bazie stworzono natomiast rekomendacje dotyczące 

obszarów potencjalnych badań. Najważniejsze z nich to: 

 wpływ świadczeń społecznych i innych pozapłacowych źródeł utrzymania 

na aktywność ekonomiczną ludności; 

 migracje zarobkowe w województwie mazowieckim; 

 niedopasowanie kwalifikacyjne na regionalnym rynku pracy oraz monitorowanie 

zapotrzebowania przedsiębiorców na różne kwalifikacje; 

 sytuacja absolwentów na rynku pracy, ich ścieżki kariery; 

 popyt na pracę na obszarach wiejskich i miejskich w województwie; 

 nietypowe formy zatrudnienia, alterpraca; 

 efektywność instrumentów rynku pracy; 

 długotrwałe bezrobocie; 

 analiza długości czasu pobierania zasiłku dla bezrobotnych i w szerszym wymiarze 

zbadanie wpływu wysokości i długości pobierania zasiłku na aktywność zawodową 

i czas pozostawia w rejestrach urzędów pracy; 

 płace i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; 

 zróżnicowanie płac i możliwości zawodowych między płciami w województwie 

mazowieckim; 

 płace a nietypowe formy zatrudnienia; 

 rola minimalnego wynagrodzenia na mazowieckim rynku pracy; 

 poziom ubóstwa wśród najniższej zarabiających; 

 rola dojazdów do pracy w równoważeniu sytuacji na rynku pracy w województwie 

mazowieckim. 

 

 Przedstawiona w raporcie charakterystyka badań statystyki publicznej pozwala 

na wysunięcie kilku ogólnych wniosków. 
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 Po pierwsze, dane GUS mają ograniczona przydatność z punktu widzenia analiz 

regionalnych i lokalnych. Najwartościowsza analiza rynku pracy powinna zostać 

przeprowadzona na poziomie NUTS 4, czyli na poziomie powiatów. Wynika to przede 

wszystkim z faktu, iż województwa w nowym podziale administracyjnym to duże jednostki, 

ogromnie zróżnicowane wewnętrznie. Poza tym, na chwilę obecną kompetencje w zakresie 

polityki rynku pracy leżą głównie w gestii samorządów lokalnych (powiatowe urzędy pracy), 

podobnie jest z pewnymi narzędziami wyrównywania różnic rozwojowych. Powiat wydaje 

się więc najbardziej naturalną jednostką, która powinna być brana pod uwagę i w zasadzie 

można założyć, że jednostka ta najbardziej odpowiada definicjom lokalnego rynku pracy. 

Argumenty te są szczególnie istotne z punktu widzenia heterogenicznego województwa 

mazowieckiego. W statystyce publicznej zaledwie garstka danych publikowana jest 

w przekroju województw, a jedyną możliwością ich analizy jest zasadniczo porównanie 

sytuacji między województwami i ewentualnie z przeciętnym wynikiem całego kraju. 

Z perspektywy Mazowsza metoda ta będzie zwykle miała niewielkie walory poznawcze, gdyż 

jak wiadomo miasto stołeczne Warszawa „ciągnie” w górę rezultaty całego województwa, 

które przez to często plasuje się na czele wszelkich rankingów osiągając ponadprzeciętnie 

dobre wyniki. 

 Po drugie, dostępność danych gromadzonych przez GUS jest ograniczona. 

Oczywiście wiele informacji jest publikowanych na stronie internetowej GUS, a część, choć 

nie jest publikowana bezpośrednio w Internecie czy w postaci opracowań książkowych, może 

zostać udostępniona bezpłatnie na indywidualne zamówienie. W przypadku najistotniejszych 

danych jednostkowych (np. BAEL, struktura wynagrodzeń) brakuje już jednak jasnych reguł 

ich udostępniania i na dobrą sprawę GUS prowadzi dyskrecjonalną politykę w tym zakresie. 

Uzyskanie dostępu do takich danych, jak pokazują doświadczenia wielu instytucji, jest często 

kłopotliwe i na dodatek kosztowne. W tym kontekście nawiązanie współpracy z Urzędem 

Statystycznym w Warszawie może być bardzo przydatne. Zaowocuje to z jednej strony 

łatwiejszym dostępem do danych już zebranych przez urząd, a być może pozwoli także 

na lepsze zaprojektowanie przyszłych badań w celu ich większego dopasowania do potrzeb 

regionalnych instytucji rynku pracy. W ramach ewentualnej współpracy warto między innymi 

poszukać narzędzi i metod, które pozwolą zapewnić reprezentatywność różnych danych 

na odpowiednim poziomie dezagregacji terytorialnej. Należy się w szczególności zastanowić, 

czy zwiększenie próby w przypadku niektórych badań prowadzonych przez urzędy 

statystyczne (np. BAEL) nie będzie tańszym rozwiązaniem niż inicjowanie niezależnych 

dodatkowych badań opartych o podobną metodologię. W tym duchu warto również rozważyć 
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możliwość uzupełnienia danych statystyki publicznej o informacje, jakie są gromadzone 

w ramach danych administracyjnych, nie tylko w systemie urzędów rynku pracy, lecz także 

przez inne instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne czy system 

ewidencji podatników. 

 Warto wreszcie dodać, że oprócz różnych opracowań tematycznych omówionych 

szczegółowo w niniejszym raporcie, wiele danych zdezagregowanych do poziomu 

województw, a czasami i powiatów, udostępniana jest w wydawnictwach zbiorczych, 

z których w szczególności warto wymienić roczniki statystyczne i biuletyny statystyczne, 

publikowane zarówno przez GUS, jak i przez Urząd Statystyczny w Warszawie, a także takie 

pozycje jak Powiaty w Polsce, Regiony Polski, Rocznik statystyczny pracy czy Rynek pracy 

w województwie mazowieckim. Mnóstwo informacji jest także dostępnych w Banku Danych 

Regionalnych, który umożliwia łatwe generowania szeregów czasowych w wybranych, 

dowolnych podziałach terytorialnych kraju. 
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