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Notatka informacyjna poprzedzająca publikację wskaźników 
uzupełniających stopę bezrobocia MOP 

 

Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku, w oparciu o Badanie Aktywności Ekono-

micznej Ludności Polski, publikuje co kwartał dane o sytuacji na rynku pracy. Metodologia 

badania, a także wyznaczania podstawowych kategorii na rynku pracy (pracujących, 

bezrobotnych, biernych zawodowo), jak i podstawowych wskaźników (m.in. stopy 

bezrobocia), oparta jest na zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). 

Poziom i natężenie bezrobocia są najczęstszymi wyznacznikami sytuacji na rynku pracy, 

obrazującymi stopień niedopasowania podaży i popytu na pracę. Na uwagę zasługują jednak 

również zbiorowości znajdujące się na pograniczu pomiędzy pracą a bezrobociem oraz 

bezrobociem a biernością zawodową. Opracowanie dodatkowych wskaźników opisujących te 

zbiorowości pozwala uchwycić i oszacować czasowe nieuwzględnienie w gronie 

bezrobotnych z jednej strony - osób, które co prawda pracują, ale praca ta w ich pojęciu jest 

„niewystarczająca”, i mogłyby i chciały pracować więcej niż obecnie, z drugiej zaś strony  

– osób zaliczanych do biernych zawodowo, gdyż nie spełnili restrykcyjnych kryteriów 

definicji bezrobotnego1 w zakresie gotowości albo aktywnego poszukiwania pracy, ale 

stanowiących ciągle potencjalne zasoby pracy. 

W celu uzupełnienia stopy bezrobocia wyznaczanej na podstawie definicji MOP2, 

w ramach prac specjalnej Grupy Zadaniowej powołanej przez Grupę Roboczą ds. rynku pracy 

LAMAS (LAbour MArket Statistics), działającej z ramienia Eurostat i krajów członkowskich 

Wspólnoty Europejskiej, opracowano dodatkowe wskaźniki odnoszące się do trzech 

zbiorowości znajdujących się najbliżej populacji bezrobotnych: 

1. Niepełnozatrudnieni, tj. osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które 

chciałyby pracować więcej i byłyby gotowe do podjęcia pracy.  

 

                                                            
1 Bezrobotni wg definicji MOP są to osoby w wieku 15–74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 
- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (zgodnie z kryteriami MOP), 
- 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 miały pracę załatwioną i oczekiwały 
na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. 
2 Procentowy udział bezrobotnych (patrz przypis 1) w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Ludność aktywna zawodowo 
(inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne. 
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2. Bierni zawodowo poszukujący pracy, ale nie gotowi do jej podjęcia – zbiorowość 

dotycząca osób biernych zawodowo, które: 

 aktywnie poszukują pracy, ale nie byłyby gotowe do jej podjęcia w okresie 

najbliższych dwóch tygodni, lub 

 poszukują pracy metodami pasywnymi lub nie podały metody poszukiwania pracy, 

lub 

 znalazły pracę, czekają na jej rozpoczęcie w ciągu 3 miesięcy, ale nie byłyby gotowe 

do jej podjęcia w okresie najbliższych dwóch tygodni, lub 

 znalazły pracę, ale czekają na jej rozpoczęcie po 3 miesiącach. 

3. Bierni zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowi do jej podjęcia – osoby 

niepracujące, które chciałyby pracować i byłyby gotowe do podjęcia pracy w okresie 

najbliższych dwóch tygodni jednak nie poszukują pracy (np. ze względu na zniechęcenie 

bezskutecznością dotychczasowych poszukiwań).   
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Przygotowane informacje umożliwią dokładniejsze i szersze spojrzenie na sytuację na 

rynku pracy. Pozwolą na uchwycenie zbiorowości, które nie są zaliczane do kategorii 

bezrobotnych, lecz w praktyce znajdują się od niej bardzo niedaleko i w kolejnych okresach 

mogą płynnie zasilać szeregi tej grupy. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe będzie określenie 

wielkości dodatkowych zasobów pracy, składających się z osób, które chcą pracować 

i potencjalnie mogą wejść na rynek pracy. Ponadto dają możliwość szerszego śledzenia 

zmian, dostrzegania występujących tendencji oraz pełniejszego rozumienia procesów 

zachodzących w obrębie rynku pracy.  

Źródłem danych do zaprezentowanych wskaźników jest Badanie Aktywności 

Ekonomicznej Ludności (Labour Force Survey), oparte na standardach Międzynarodowej 

Organizacji Pracy i wytycznych Eurostat.  

Dane będą prezentowane systematycznie w publikacji „Aktywność Ekonomiczna 

Ludności Polski”. Pierwsza prezentacja danych przez Eurostat planowana jest na 10 listopada 

2011 roku.  
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