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Podstawowe definicje stosowane w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (obowiązujące w roku
2021):
Gospodarstwo domowe oznacza zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także
niespokrewnionych mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie. Jeżeli któraś z osób mieszkających
razem utrzymuje się oddzielnie, tworzy ona oddzielne, jednoosobowe gospodarstwo domowe. Do
członków gospodarstwa domowego zaliczono osoby:
- obecne w gospodarstwie domowym (zameldowane na pobyt stały lub czasowy, przebywające lub
zamierzające przebywać bez zameldowania przez okres 12 miesięcy lub więcej),
- nieobecne (uwzględniany jest całkowity czas nieobecności faktycznej i planowanej) przez okres do
12 miesięcy (np. osoby przebywające czasowo za granicą, w gospodarstwie zbiorowym lub w innym
gospodarstwie domowym w kraju przez okres krótszy niż 12 miesięcy).
Badaniem objęci są również cudzoziemcy będący członkami
w wylosowanych mieszkaniach, jeżeli spełniają powyższe kryteria.

gospodarstw

domowych

Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 - 89 lat
uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie z definicjami podanymi poniżej.
Pracujący są to wszystkie osoby w wieku 15 - 89 lat, które w okresie badanego tygodnia:


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



miały pracę, ale jej nie wykonywały:






z powodu choroby lub urlopu wypoczynkowego, urlopu związanego z rodzicielstwem
(macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego), organizacji czasu pracy
(systemu pracy lub odbioru nadgodzin), szkolenia związanego z wykonywaną pracą;
z powodu sezonowego charakteru pracy, jeśli w okresie poza sezonem nadal regularnie
wypełniały zadania i obowiązki związane z pracą lub prowadzeniem działalności
(z wyłączeniem obowiązków prawnych lub administracyjnych);
z innych powodów, jeśli przewidywany okres nieobecności w pracy nie przekracza 3 miesięcy.

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z którymi
zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy,
jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.
Do pracujących nie są zaliczani: wolontariusze oraz stażyści nieotrzymujący wynagrodzenia, osoby
pracujące w rolnictwie indywidualnym zajmujące się wytwarzaniem produktów rolnych wyłącznie lub
głównie na własne potrzeby.
Pracujący według kategorii statusu zatrudnienia (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Statusu
Zatrudnienia ICSE-93):


pracujący na własny rachunek – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą
z tego:
- pracodawca – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej
jednego pracownika,
- pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników – osoba, która prowadzi własną
działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników,



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


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

Do pracujących na własny rachunek zaliczani są również agenci we wszystkich rodzajach agencji.
Główne miejsce pracy - ustalane jest na podstawie subiektywnej oceny respondenta. W przypadku
wątpliwości za pracę główną uznaje się tę, która zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace respondenta zajmują
taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.
Sektory ekonomiczne – dane wg PKD, które prezentowane są w układzie trzech sektorów:
- sektor rolniczy obejmuje sekcje: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
- sektor przemysłowy: Górnictwo i wydobywanie; Przetwórstwo przemysłowe; Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych; Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją; Budownictwo;
- sektor usługowy – pozostałe sekcje.
W przypadku BAEL dane wg sektorów ekonomicznych mogą nie sumować się na ogółem, ponieważ nie
obejmują nieustalonego rodzaju działalności.

Bezrobotni – osoby w wieku 15-74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki:
 w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (zgodnie z definicją tej populacji),
 aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni
– tydzień badany), aby znaleźć pracę,
 były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.
Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły
i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.
Osoby bezrobotne mogą być zaklasyfikowane do jednej z czterech kategorii:


bezrobotni, którzy stracili pracę, tzn. osoby, które odeszły z ostatniego miejsca pracy nie z własnej
inicjatywy i natychmiast (tzn. w ciągu trzech miesięcy) rozpoczęły poszukiwanie pracy,



bezrobotni, którzy zrezygnowali z pracy, tzn. osoby, które odeszły z pracy z własnej inicjatywy
i natychmiast rozpoczęły poszukiwanie pracy,



bezrobotni, którzy powracają do pracy po przerwie, w czasie której nie poszukiwali pracy przez
minimum 3 miesiące,



bezrobotni, którzy nigdy nie pracowali i poszukują pierwszej w życiu pracy.

Bezrobotni długotrwale – według definicji krajowej są to osoby bezrobotne poszukujące pracy przez okres
13 miesięcy i więcej; natomiast według definicji stosowanej przez Eurostat są to osoby bezrobotne
poszukujące pracy przez okres 12 miesięcy i więcej.

Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15-89 lat,
które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu:
 nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,
 nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie w aktywny sposób lub poszukiwały pracy aktywnie, ale nie
były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym,
 nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły i oczekiwały na jej rozpoczęcie w
okresie:
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- dłuższym niż trzy miesiące,
- do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć.
Od 2021 roku przyczyny bierności określane są dla populacji biernych zawodowo w wieku 15-74 lata. Wśród
tych biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy,
ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.
Absolwenci – osoby w wieku 15-30 lat, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie
kontynuują nauki.
Uczniowie – osoby pobierające naukę na wszystkich poziomach kształcenia – począwszy od
podstawowego, skończywszy na wyższym (łącznie ze studiami doktoranckimi), bez względu na system,
w jakim ta nauka się odbywa (dzienny, wieczorowy, zaoczny).
Ludność wiejska, czyli osoby w wieku 15-89 lat mieszkające na wsi, została podzielona na dwie zbiorowości:
-

ludność związaną z gospodarstwem rolnym tj. osoby będące członkami gospodarstwa domowego z
użytkownikiem gospodarstwa rolnego,

-

ludność bezrolną tj. osoby będące członkami gospodarstwa domowego, w którym żadna osoba nie jest
użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Zbiorowość osób niepełnosprawnych prawnie została wyodrębniona z ogółu ludności w wieku 16-89 lat,
na podstawie kryterium prawnego. Do osób niepełnosprawnych zaliczono osoby, które ukończyły 16 rok
życia i stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) posiadają orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne:


znaczny stopień niepełnosprawności – zalicza się tu osoby mające przyznaną I grupę inwalidzką 1 lub
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego1,



umiarkowany stopień niepełnosprawności – zalicza się tu osoby mające przyznaną II grupę inwalidzką1
lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,



lekki stopień niepełnosprawności lub równoważny – zalicza się tu osoby mające przyznaną III grupę
inwalidzką1 lub orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania lub
orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do
zasiłku pielęgnacyjnego1.

Ekonomiczne grupy wieku – dodatkowy podział wprowadzony niezależnie od szczegółowych przedziałów
wieku; obejmują one ludność w wieku:


przedprodukcyjnym – mężczyźni i kobiety w wieku 15-17 lat,



produkcyjnym – mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat; dodatkowo grupę tę
podzielono na zawodowe grupy wieku:
– mobilny (18-44 lata dla mężczyzn i kobiet),
– niemobilny (45-64 lata mężczyźni i 45-59 lat kobiety),



poprodukcyjnym – mężczyźni w wieku 65 - 89 lat oraz kobiety w wieku 60 - 89 lat.

Przy prezentowaniu danych BAEL według wieku wprowadzono dodatkową grupę wieku 15-64 lata,
wyznaczającą granicę wieku produkcyjnego według definicji Eurostat i służącą do porównań
międzynarodowych.

1

Wydane przed 1 stycznia 1998 r.

