
Wybrane definicje z zakresu statystyki rynku pracy 
 
Zgodnie z metodologią badań obejmujących podmioty gospodarki narodowej do 
pracujących zalicza się: 

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, 
mianowanie lub wybór) lub stosunku służbowego, łącznie z sezonowymi i 
zatrudnionymi dorywczo oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek 
krajowych; 

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: 
a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w 

rolnictwie (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin), tj. 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych oraz indywidualnych właścicieli 
zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków rolnych; 

b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich 
rodzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami 
indywidualnymi w rolnictwie; 

c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody 
(np. architekt, lekarz, adwokat); 

3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi 

przez agentów);  
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 

innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną i spółdzielni kółek rolniczych); 
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 

 
W badaniach obejmujących podmioty gospodarki narodowej do pracujących nie zalicza się: 

1) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 
2) uczniów szkół dla niepracujących oraz słuchaczy szkół wyższych odbywających 

praktyki wakacyjne lub dyplomowe; 
3) osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło; 
4) osób przebywających na urlopach wychowawczych w celu sprawowania opieki nad 

dzieckiem (także tych, które pobierają jednocześnie zasiłki macierzyńskie z tytułu 
urodzenia kolejnego dziecka), udzielonych w wymiarze powyżej 3 miesięcy 
(nieprzerwanie); 

5) osób, którym udzielono urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy; 
6) osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne (z wyjątkiem kobiet w ciąży); 

 
Zatrudnieni w gospodarce narodowej to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy na 
czas określony (w tym zatrudnione sezonowo i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i 
niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownicy najemni w gospodarstwach indywidualnych w 
rolnictwie oraz nauczyciele w stanie nieczynnym lub przebywający na urlopach zdrowotnych. 
 
Przeciętne zatrudnienie jest to średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu 
(np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. 
Do wyliczenia przeciętnego zatrudnienia uwzględnia się wszystkie zatrudnione osoby, bez 
względu na to czy jest to ich główne miejsce pracy, czy kolejne. 
Przeciętne zatrudnienie oblicza się po uprzednim przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na 
liczbę pełnozatrudnionych. 



 
Pojęcie „główne miejsce pracy” stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób 
pracujących, przyjmując zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku 
miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej miejscach należy wykazać tylko 
raz, w jednym miejscu pracy, uznanym za główne miejsce pracy przyjmując za kryterium np. 
wymiar godzin lub kwotę wynagrodzenia. 
Dla pracującego emeryta lub rencisty głównym miejscem pracy jest zakład pracy, a emerytura 
lub renta jest źródłem dochodu dla tej osoby. 
 
Ustawowy czas pracy stanowi podstawową normę czasu pracy. Obecnie w Kodeksie Pracy 
występują następujące normy czasu pracy (w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 
przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy): 

− dobowa, która nie powinna przekraczać 8 godzin, 
− średniotygodniowa, która nie powinna przekraczać w przyjętym okresie 

rozliczeniowym 40 godzin, 
− łączna tygodniowa, obejmująca pracę w normalnym czasie pracy i w godzinach 

nadliczbowych, która przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym nie 
może przekraczać 48 godzin. 

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma 
prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. 
 
Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom 
fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej 
pracy (z wyjątkiem wypłat, które nie są zaliczane do wynagrodzeń), niezależnie od źródeł ich 
finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę 
stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których 
jest świadczona praca lub pełniona służba. 
Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie (w postaci papierów wartościowych oraz 
świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów) jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Dane o 
wynagrodzeniach podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz od 1999 r. ze składkami na obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego 
pracownika. 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej obejmują 
wypłaty z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia, tworzonych na podstawie 
odrębnych przepisów. 
 
Wypłaty z tytułu udziału w zysku obejmują wypłaty dla pracowników z funduszu nagród, 
tworzonego na podstawie odrębnych przepisów w przedsiębiorstwach państwowych i innych 
jednostkach z zysku po opodatkowaniu.  
 
Wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej obejmują premie i nagrody dla członków 
spółdzielni będących pracownikami i pracowników spółdzielni, a w spółdzielniach pracy – 
także wypłaty dla członków z tytułu wkładu pracy. 
 
Przeciętne wynagrodzenie brutto – to stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, 
honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o 
pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub w nadwyżce bilansowej w 



spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie, po wyeliminowaniu osób 
wykonujących pracę nakładczą, zatrudnionych za granicą oraz bez wynagrodzeń dla 
pracowników obcych tj. nie będących w okresie sprawozdawczym pracownikami jednostki 
 
Wolne miejsca pracy są to miejsca powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo 
utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 

a) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, 
b) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 
c) 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. 


