
ZAGADNIENIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI  
W NARODOWYM  SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 
2011 R. (NSP 2011) 
 

UWAGI METODYCZNE 

1. Definicje i pojęcia spisowe 

Podstawą definicji i pojęć zastosowanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań przeprowadzonym w 2011 r. są Zalecenia międzynarodowe do spisów ludności 
i mieszkań około 2010 roku przyjęte przez Konferencję Statystyków Europejskich 
w czerwcu 2006 r. (ONZ, Genewa 2006)1.  Definicje dotyczące aktywności ekonomicznej 
ludności  opierają się na Rezolucji dotyczącej statystyki pracujących, bezrobotnych 
i niepełnozatrudnionych, przyjętej na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy 
w październiku 1982 r. (z późniejszymi zmianami) i zalecane do stosowania przez 
Międzynarodową Organizację Pracy2). 

Wyodrębnienie pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, czyli podstawowych 
kategorii ludności z punktu widzenia aktywności ekonomicznej (statusu osób na rynku pracy), 
jest możliwe dopiero po wcześniejszym określeniu całej zbiorowości, czyli precyzyjnym 
zdefiniowaniu pojęcia „ludność”. Ze względu na przepisy prawa obowiązujące 
w poszczególnych krajach – wyznaczające dolną granicę wieku umożliwiającą „wejście” na 
rynek pracy – w spisach ludności przyjęto określanie statusu na rynku pracy dla osób w wieku 
15 lat i więcej.  

1.1. Ludność 

Na podstawie wyników NSP 2011 możliwe jest wyodrębnienie kilku  kategorii ludności.3 
Załączone tablice aktywności ekonomicznej ludności dotyczą wyłącznie ludności faktycznie 
zamieszkałej – dalej określanej jako „ludność”. 

Ludność  faktycznie zamieszkała (ludność faktyczna) – kategoria ta, z punktu widzenia 
mieszkańców gminy, tj. najmniejszej jednostki podziału administracyjnego kraju – obejmuje 
następujące grupy: 

1. Osoby mieszkające stale (stali mieszkańcy) – są to osoby, które w spisie 
zadeklarowały, że dana gmina jest ich stałym miejscem zamieszkania (bez względu 
czy są tam zameldowane na pobyt stały czy nie) oraz – w momencie spisu: 
a) były obecne (mieszkały w gminie), 

1 Conference of European statisticians recommendations for the 2010 censuses of population and housing, prepared in 
cooperation with the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), (ONZ, Genewa 2006); 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf  
2  Current international recommendations on labour statistics, 2000 edition (Geneva, 2000); 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf 
3 Por.: publikacja Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Wyniki NSP 2011 - rozdział I Metodologia spisu 
ludności i mieszkań 2011 – wybrane aspekty; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm 

1 
 

                                                 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf%C2%A0
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm


b) były nieobecne, ale ich nieobecność trwała krócej niż 3 miesiące, 
c) były nieobecne dłużej niż 3 miesiące, ale ich nieobecność wynikała z powodu:  

 przebywania w zakładzie karnym lub śledczym 
 pobytu za granicą. 

2. Osoby przebywające czasowo dłużej niż 3 miesiące – są to osoby, które w spisie 
zadeklarowały, że ich stałym miejscem zamieszkania jest inna gmina w kraju, 
natomiast w miejscu/gminie spisania przebywały czasowo (dłużej niż 3 miesiące) 
z następujących powodów: nauka, praca, warunki rodzinne lub mieszkaniowe, 
leczenie lub rehabilitacja, przebywanie w domu opieki.  

Jako czas okresowej nieobecności lub przebywania przyjęty został czas zamierzony. 

Do kategorii ludności faktycznej danej gminy nie były zaliczane osoby przybyłe 
z zagranicy na pobyt czasowy, tj. takie, które nie posiadały stałego pobytu w Polsce 
(pozwolenia na osiedlenie się). Kategoria nie ujmuje też stałych mieszkańców danej gminy, 
którzy w momencie spisu przebywali poza gminą dłużej niż 3 miesiące z przyczyn innych niż 
przebywanie w zakładzie karnym (śledczym) lub pobyt za granicą, tj. osób które przebywały 
czasowo w innej gminie kraju (zgodnie z przyjętą definicją zostali tam ujęci jako ludność 
faktyczna). Analogicznie wyodrębniana jest ludność faktyczna dla poszczególnych 
miejscowości. 

1.2. Definicje i pojęcia z zakresu aktywności ekonomicznej ludności 

W spisie zastosowano definicje bieżącej aktywności ekonomicznej ludności, zgodnie 
z którą podstawą podziału ludności na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo  jest 
praca, czyli fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy w określonym przedziale 
czasu. W przypadku NSP 2011 jako okres odniesienia przyjęto tydzień od 25 do 31 marca 
2011 r. Zastosowana kolejność wyodrębniania poszczególnych zbiorowości gwarantuje 
zaklasyfikowanie każdej osoby tylko do jednej z trzech kategorii ludności wyróżnianych 
z punktu widzenia statusu na rynku pracy.  

Pracujący  – do kategorii tej zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które 
w okresie badanego tygodnia (25 – 31 marca 2011 r.):  

 wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były 
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, 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,  

 nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu, 
trudnych warunków atmosferycznych, strajku), ale formalnie miały pracę jako pracownicy 
najemni bądź pracujący na własny rachunek.  

Zgodnie z „Zaleceniami międzynarodowymi do spisów ludności i mieszkań około 2010 roku” 
(ONZ, Genewa 2006) - pomagających członków rodziny, którzy nie wykonywali pracy 
w badanym tygodniu zaliczono do osób niepracujących. 
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Bezrobotni – są to osoby w wieku 15-74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki:  

 w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,  
 aktywnie poszukiwały pracy w okresie od 1 do 31 marca, tzn. podjęły przynajmniej jedno 

z następujących działań aby znaleźć pracę (niezależnie od uzyskanych efektów): 
odpowiadanie na ogłoszenia, poszukiwanie pracy przez krewnych i znajomych bądź 
bezpośrednio w zakładach pracy, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca 
pracy, zarejestrowanie się w biurze pośrednictwa pracy jako poszukujący pracy, 

 były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni po tygodniu badanym, tj. 
w okresie od 1 do 14 kwietnia.  

Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie 
w okresie 3 miesięcy oraz były gotowe tę pracę podjąć.  

Bierni zawodowo – są to osoby w wieku 15 lat i więcej, 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 były gotowe (zdolne) do jej podjęcia w ciągu 

dwóch tygodni po tygodniu badanym, tj. w okresie od 1 do 14 kwietnia, 
 nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na 

jej rozpoczęcie w okresie: dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie były gotowe 
tej pracy podjąć. 

Aktywni zawodowo  – wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie 
z definicjami podanymi powyżej. 

 
UWAGA. W NSP 2011 charakterystyka ludności z punktu widzenia aktywności 

ekonomicznej jest możliwa jedynie w przypadku  osób zamieszkujących w mieszkaniach. 
Osobom przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz bezdomnym nie 
zadawano pytań dotyczących ich sytuacji na rynku pracy. W związku z tym w tablicach 
dotyczących aktywności ekonomicznej ludności osoby te uwzględniono w rubryce 
„nieustalony status na rynku pracy”. Rubryka ta uwzględnia również  osoby, które brały 
udział w spisie, ale nie udało się dla nich uzyskać informacji o statusie na rynku pracy, 
a także osoby, które nie wzięły udziału w spisie (np. emigranci, osoby, które zrezygnowały 
z udziału w spisie) i nie udało się dla nich pozyskać podstawowych informacji o ich statusie 
na rynku pracy na podstawie rejestrów administracyjnych. 

 

Do podstawowych wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy należą:  

Współczynnik aktywności zawodowej – procentowy udział aktywnych zawodowo danego 
grupowania w ogólnej liczbie ludności danego grupowania.  

Wskaźnik zatrudnienia – procentowy udział pracujących danego grupowania w ogólnej 
liczbie ludności danego grupowania. 
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Stopa bezrobocia – procentowy udział bezrobotnych danego grupowania w liczbie 
aktywnych zawodowo danego grupowania. 

Uwaga. W tablicach powyższe wskaźniki  zostały obliczone bez uwzględniania osób 
o nieustalonym statusie na rynku pracy. 

1.3 Klasyfikacje i grupowania 

Wszystkie zastosowane klasyfikacje i grupowania wynikają z Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 
763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności 
i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów. 

 
Wiek 

Wiek osób – określony liczbą lat ukończonych – ustalono poprzez porównanie pełnej daty 
urodzenia z datą przeprowadzenia spisu (tzw. dniem krytycznym, tj. 31 marca 2011 roku).  

W tablicach informacje są podawane również wg ekonomicznych grup wieku: 

 wiek przedprodukcyjny – mężczyźni i kobiety w wieku 15-17 lat,  
 wiek produkcyjny – mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat,  

 wiek mobilny (18-44 lata mężczyźni i kobiety),  
 wiek niemobilny (45-64 lata - mężczyźni i 45-59 lat -  kobiety),  

 poprodukcyjny – mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat 
i więcej. 

UWAGA. W tablicach dotyczących aktywności ekonomicznej ludności, o ile nie zaznaczono 
inaczej, informacje dotyczą ludności w wieku 15 lat i więcej (15-74 lata w przypadku tablic 
dla osób bezrobotnych). 

Stan cywilny  

Ze względu na przepisy prawa obowiązujące w poszczególnych krajach – wyznaczające dolną 
granicę wieku umożliwiającego zawieranie związków małżeńskich – w spisach ludności 
przyjęto określanie stanu cywilnego dla osób będących w wieku 15 lat i więcej.  

Stan cywilny faktyczny 

Stan cywilny faktyczny osób został określony wtórnie: na podstawie stanu cywilnego 
prawnego osoby i charakteru związku w jakim żyje, tj. w oparciu o informacje dotyczące 
relacji i wzajemnych powiązań między osobami spisanymi w gospodarstwie domowym. 
Ustalono następujące kategorie faktycznego stanu cywilnego: 
 kawaler, panna, tj. osoby, które nigdy nie pozostawały w prawnym związku 

małżeńskim i w momencie spisu nie tworzyły związku kohabitacyjnego (konkubinatu) 
z inną osobą, 

 żonaty, zamężna – osoby, które zawarły prawny związek małżeński i faktycznie 
pozostają w małżeństwie. Osoby te zadeklarowały pozostawanie we wspólnocie 
małżeńskiej niezależnie od tego, czy współmałżonkowie zostali spisani razem 
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(w jednym mieszkaniu) czy oddzielnie (np. nieobecność spowodowana była nauką, 
pracą, brakiem wspólnego mieszkania).  

o Osoby pozostające w prawnym małżeństwie, które – decyzją jednego lub 
obojga małżonków – nie tworzyły wspólnoty małżeńskiej, ale rozpad ich 
związku nie został usankcjonowany decyzją sądu (poprzez orzeczenie rozwodu 
lub separacji) nie zostały zaliczone do żonatych/zamężnych, a ich stan cywilny 
faktyczny został określony zgodnie z deklaracją respondenta, jako separacja 
lub pozostawanie w związku kohabitacyjnym z inną osobą. 

 partner, partnerka – związki kohabitacyjne wyodrębniono w ramach tego samego 
gospodarstwa domowego, bez względu na prawny stan cywilny osób tworzących 
konkubinat, 

 wdowiec, wdowa – osoby, których prawne małżeństwo przestało istnieć z powodu 
śmierci współmałżonka i w momencie spisu nie tworzyły związku kohabitacyjnego 
z inną osobą;  

 rozwiedziony/rozwiedziona – osoby, których małżeństwo zostało rozwiązane 
orzeczeniem sądu i w momencie spisu nie tworzyły związku kohabitacyjnego z inną 
osobą, 

 separowany, separowana – kategoria ta dotyczyła osób, które w momencie spisu: 
 pozostawały w separacji prawnej i nie tworzyły związków kohabitacyjnych 

z innymi osobami; 
 pozostawały w prawnym małżeństwie, ale nie tworzyły już wspólnoty 

małżeńskiej, a także nie pozostawały w związku kohabitacyjnym z innymi 
osobami. 

Poziom wykształcenia 

Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją kształcenia (International Standard Classification of 
Education) prezentowane poziomy opisują  najwyższy ukończony cykl kształcenia w szkole 
lub szkolenia w innym trybie lub formie, uznany zgodnie z obowiązującym systemem 
szkolnictwa. Podstawą zaliczenia wykształcenia do określonego poziomu jest uzyskane 
świadectwo (dyplom) ukończenia odpowiedniej szkoły niezależnie od trybu jej ukończenia 
(dziennie, wieczorowo, zaocznie czy eksternistycznie).  

W tablicach zastosowano następujące grupowania poziomu wykształcenia: 

Wykształcenie wyższe 
 dotyczy osób:  

 ze stopniem naukowym: doktora, doktora habilitowanego, profesora, 
 z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym, uzyskanym po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) lub jednolitych studiów 
magisterskich, 

 z tytułem zawodowym: inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty, 
uzyskanym po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich, 
inżynierskich); 
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Wykształcenie policealne 
dotyczy: 
 absolwentów kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych 

(z wyjątkiem organizowanych w ramach szkoły wyższej) oraz absolwentów 
kolegiów pracowników służb społecznych; do tej kategorii należy zaliczyć również 
osoby, które ukończyły studium nauczycielskie, 

 osób, które posiadają dyplom (świadectwo) ukończenia szkoły pomaturalnej, do 
której przyjęcie było uwarunkowane posiadaniem świadectwa dojrzałości (z maturą, 
pomaturalne),  

 osób, które posiadają dyplom/świadectwo ukończenia szkoły policealnej, do której 
przyjęcie było uwarunkowane posiadaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej        
(bez matury). 

Wykształcenie średnie zawodowe: 
dotyczy osób, które: 
 otrzymały świadectwo dojrzałości (maturę) w szkole średniej zawodowej - 

technikum, technikum uzupełniającym, liceum zawodowym, liceum technicznym, 
szkole artystycznej II stopnia (zawodowe z maturą), 

 otrzymały świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej - technikum, 
technikum uzupełniającego, liceum zawodowego, liceum technicznego, szkoły 
artystycznej II stopnia (zawodowe bez matury).  

Wykształcenie średnie ogólnokształcące: 
 dotyczy osób, które: 
 otrzymały świadectwo dojrzałości (maturę) uzyskane w liceum ogólnokształcącym 

lub w liceum profilowanym lub ukończyły gimnazjum przed 1932 rokiem 
(ogólnokształcące z maturą), 

 otrzymały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub liceum 
profilowanego (ogólnokształcące bez matury). 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe: 
dotyczy osób, które posiadają świadectwo ukończenia: szkoły zawodowej (zasadniczej 
szkoły zawodowej lub rolniczej, szkoły przemysłowej, gimnazjum zawodowego itp.), 
szkoły przysposobienia zawodowego lub rolniczego, korespondencyjnego kursu 
rolniczego wyłącznie o poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły 
mistrzów. 

Wykształcenie podstawowe ukończone i gimnazjalne: 
    dotyczy osób, które: 
 uzyskały świadectwo ukończenia gimnazjum (gimnazja zaczęły funkcjonować 

w roku szkolnym 1999/2000); ponadto do tej kategorii zalicza się absolwentów 
specjalnych szkół przysposabiających do pracy (wykształcenie gimnazjalne), 

 posiadających świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej (przed wojną 
powszechnej) niezależnie od tego, ile klas liczyła (sześć, osiem, czy dawniej cztery), 
kursów dla pracujących w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystycznej 
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I stopnia, realizującej jednocześnie program szkoły podstawowej (wykształcenie 
podstawowe ukończone). 

Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego: 
dotyczy osób, które uczą się w szkole podstawowej, uczyły się w szkole podstawowej, 
lecz jej nie ukończyły, bądź nigdy nie uczęszczały do szkoły. 

Klasyfikacja statusu zatrudnienia  

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Statusu Zatrudnienia wyróżnia się następujące 
kategorie pracujących: 

Pracownicy najemni – do tych osób zalicza się: 

 osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, umowa–zlecenie, 
umowa o dzieło, powołanie, wybór lub mianowanie) w jednostkach państwowych, 
spółdzielniach, jednostkach organizacji społecznych, politycznych i związków 
zawodowych, w jednostkach prywatnych, również u osób fizycznych 
i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 

 osoby wykonujące pracę nakładczą, 
 uczniów (oraz osoby przebywające na praktykach), z którymi zakłady pracy 

lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej 
pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie, 

 osoby zatrudnione w rodzinnym gospodarstwie rolnym bądź rodzinnej działalności 
gospodarczej i jednocześnie otrzymujące za wykonywaną pracę ustalony zarobek 
lub dochód (niekoniecznie w formie pieniężnej) – niezależnie od związku 
z gospodarstwem domowym użytkownika gospodarstwa rolnego czy właściciela 
rodzinnej działalności gospodarczej. 

W kategorii pracowników najemnych wyróżniono osoby pracujące w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy: 

 pracownicy najemni pełnozatrudnieni – to osoby, które pracują w pełnym 
wymiarze godzin pracy obowiązującym w danej jednostce, na danym 
stanowisku pracy lub w danym zawodzie; do pracowników 
pełnozatrudnionych zalicza się również osoby, które zgodnie 
z obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy, osoby 
zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, wyboru lub 
wykonujących pracę nakładczą jeżeli przepracowali w badanym tygodniu 
co najmniej 36 godzin, 

 pracownicy najemni niepełnozatrudnieni – to osoby, które zgodnie 
z zawartą umową pracują w niepełnym wymiarze godzin pracy 
obowiązującym w danym zakładzie pracy, na danym stanowisku lub 
w danym zawodzie. 
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Pracujący na własny rachunek – do tych osób zalicza się: 

   właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców indywidualnych gospodarstw rolnych 
pracujących w tych gospodarstwach, 

   członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 
   agentów we wszystkich systemach agencji, 
 osoby prowadzące własną działalność gospodarczą poza rolnictwem (zarejestrowaną 

lub niezarejestrowaną), osoby którym narzucono zarejestrowanie własnej działalności 
jako 1 – osobowy podmiot gospodarczy. 

 
Wśród pracujących na własny rachunek wyróżnia się: 
 pracodawców (czyli zatrudniających przynajmniej 1 pracownika najemnego)  
 pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników 

najemnych. 

Pomagający członkowie rodzin – osoby, które bez umownego – ustalonego wcześniej – 
wynagrodzenia pomagają w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej, w tym 
również w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

2. Jakość wyników w badaniu reprezentacyjnym  

Badanie aktywności ekonomicznej w ramach NSP 2011 odbyło się metodą 
reprezentacyjną, stąd też tablice z danymi ze spisu uzupełnione zostały tablicami 
zawierającymi wskaźniki precyzji, umożliwiające użytkownikom właściwą ocenę danych. 
Stanowią one integralną część informacji niezbędną przy analizowaniu wyników spisu. 
Sposób interpretacji wskaźników precyzji został szczegółowo omówiony w publikacji 
Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Wyniki NSP 2011 - rozdział I 
Metodologia spisu ludności i mieszkań 2011 – wybrane aspekty, str.  49-50.  

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm 
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