
A N E K S 
 
 Dane BAEL zaprezentowane w tym opracowaniu przedstawiają wyniki 
za okres od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2012 r. przeliczone zgodnie z 
nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. 
Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane 
o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów 
opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające 
na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostat: od 
III kwartału 2012 r. poza zakresem badania, pozostają osoby przebywające 
poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach 
zbiorowego zakwaterowania 12 miesięcy lub więcej - do II kwartału 2012 r. 
było to powyżej 3 miesięcy. 
W związku z wprowadzonymi zmianami prezentowane wyniki BAEL nie są 
w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzedzających 2010 rok. 

 
 
A N N E X 
 
The LFS data showed in this paper present the results for the period between 
the first quarter of 2010 and the second quarter of 2012 recalculated in 
accordance with the new methodology and new base for generalization of the 
results. 
Generalization of the survey results on the general population was carried out 
with the use of the data on the population of Poland aged 15 years and more 
coming from the balances compiled on the basis of the results of the National 
Census of Population and Housing 2011. Moreover, there were introduced 
methodological changes targeted at harmonization of the population cowered 
with the survey with the Eurostat recommendations: since the third quarter of 
2012, persons not present in a household, i.e. staying abroad or living in 
institutional households for 12 months or longer have been excluded from the 
survey range; until the second quarter  2012, the duration was longer than 
3 months. 
Due to the introduced changes, the presented LFS results are not fully 
comparable with the results of the surveys preceding the year 2010. 
 

  

 



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH 

SYMBOLS 
 

 (-) - 

 

 zjawisko nie wystąpiło. 

 magnitude zero. 

 

 

(.) -  szacunek mniejszy niż 5 tysięcy, konkretna wartość niepodana ze względu   

na wysoki losowy błąd próby. 

estimate less than 5 thousand, specific value not given because of high 

random error of sample. 

  x - 

 

 wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.  

 not applicable. 

 

W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od wielkości 

podanych w pozycjach „OGÓŁEM”. Wynika to z zaokrągleń dokonywanych 

przy uogólnianiu wyników badania. 

 

In some tables data, when summed up, may give a  different total than the 

number in the column “TOTAL”. This is due to the rounding-off done after 

generalizing results of the survey. 

 
 

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła 
 

When publishing CSO data - please indicate the source 

 


