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Praca a obowiązki 
rodzinne 

II kw. 2018 r. UE Dostarczenie informacji na temat łączenia pracy 
zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, korzystania 
z elastycznych form organizacji pracy ze względu na 
opiekę nad innymi oraz występowania przerw 
w karierze zawodowej związanych z opieką nad 
dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki, w tym 
urlopów wychowawczych, a także określenia wpływu 
programu 500+ na sytuację na rynku pracy. 

Informacja sygnalna:  
Praca a obowiązki rodzinne w 2018 r.  
(termin wydania grudzień 2018) 

Publikacja: 
Praca a obowiązki rodzinne w 2018 r.  
(termin wydania kwiecień 2019) 

Praca nierejestrowana  I kw. 2018 r. krajowe Dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, 
przede wszystkim w zakresie opinii dotyczących 
występowania zjawiska, społeczno-demograficznej 
charakterystyki zbiorowości osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną, dochodów uzyskanych z pracy 
nierejestrowanej, częstotliwości i rodzaju prac 
wykonywanych w formie nierejestrowanej oraz liczby 
i charakterystyki gospodarstw domowych 
korzystających z usług osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną.  
Ponadto: przyczyny podejmowania pracy 
nierejestrowanej, rodzaj tych prac, czas ich trwania, 
osoby wykonujące pracę nierejestrowaną, dochody 
z tej pracy, gospodarstwa domowe i pracodawcy 
korzystający z pracy nierejestrowanej, wydatki 
ponoszone przez gospodarstwa domowe na te prace, 
praca nierejestrowana jako praca główna lub 
dodatkowa. 

Informacja sygnalna: 
Praca nierejestrowana w Polsce 
w 2017 r. 
(termin wydania październik 2018) 

Publikacja: 
Praca nierejestrowana w Polsce 
w 2017 r. 
(termin wydania luty 2019) 

Pracujący na własny 
rachunek  

II kw. 2017 r. UE Dostarczenie informacji o poziomie zadowolenia 
z pracy, autonomii i chęci zmiany statutu zatrudnienia 
w odniesieniu do wszystkich pracujących. 
Ponadto: 

Informacja sygnalna: 
Pracujący na własny rachunek  
 
 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-na-wlasny-rachunek-w-ii-kwartale-2017-r-,31,1.html
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w odniesieniu do pracujących na własny rachunek: 
ekonomiczna i organizacyjna zależność od 
klienta/zleceniodawcy, główna przyczyna pracy na 
własny rachunek, największe trudności wynikające 
z wykonywania pracy na własny rachunek, główna 
przyczyna niezatrudniania pracowników najemnych 
przez pracujących na własny rachunek niebędących 
pracodawcami, plany dotyczące zatrudniania 
pracowników najemnych; 
w odniesieniu do wszystkich osób pracujących: stopień 
satysfakcji z pracy, autonomii w wykonywanej pracy, 
preferowanego statusu pracy, a dla pracowników 
najemnych i pomagających członków rodziny – główna 
przyczyna niepodejmowania pracy na własny 
rachunek.  

Publikacja: 
Pracujący na własny rachunek  
 

Badanie pracy 
niezarobkowej poza 
gospodarstwem 
domowym 

I kw. 2016 r. krajowe Dostarczenie informacji na temat populacji osób 
świadczących pracę niezarobkową poza własnym 
gospodarstwem domowym oraz rozmiarów tej pracy, 
w tym pracy społecznej. 

Publikacja: 
Wolontariat w 2016 r. 
 
 

Osoby młode na rynku 
pracy  

II kw.2016 r. UE Dostarczenie informacji o sytuacji ludzi młodych na 
rynku pracy oraz o wpływie takich cech jak: płeć, 
region zamieszkania oraz czynniki środowiskowe na 
ich obecną pozycję na rynku pracy. 
Ponadto: doświadczenia zawodowe zdobyte w trakcie 
nauki (w tym te będące częścią systemu edukacji), 
moment oraz przyczyny przerwania edukacji lub 
niekontynuowania nauki, rodzaj wsparcia otrzymanego 
w trakcie poszukiwania pracy, metoda znalezienia 
obecnej pracy, dopasowanie posiadanych kwalifikacji 
do wykonywanej pracy, gotowość do zmiany miejsca 
zamieszkania lub długich dojazdów w celu podjęcia 

Publikacja: 
Osoby młode na rynku pracy w 2016 r. 
 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-na-wlasny-rachunek-w-2017-roku,30,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-2016-r-,1,3.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/osoby-mlode-na-rynku-pracy-w-2016-r-,27,2.html
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pracy. 

Badanie organizacji 
i rozkładu czasu pracy  

II kw. 2015 r. UE Dostarczenie informacji o osobach pracujących co do 
możliwości korzystania z elastycznych form organizacji 
czasu pracy, dyspozycyjności oraz konieczności 
dostosowania czasu pracy do wykonywanych zadań, 
stopnia autonomii pracownika w zakresie 
wykonywanych zadań. 
Ponadto: możliwości decydowania o momencie 
rozpoczynania/kończenia pracy, możliwości 
korzystania z wolnych godzin w trakcie pracy, 
możliwości korzystania z urlopów, konieczności 
dostosowania czasu pracy do wykonywanych zadań, 
dyspozycyjności na wypadek konieczności 
wykonywania nieprzewidzianych zadań poza czasem 
pracy, sposobu rejestracji czasu pracy, wykonywania 
pracy „pod presją”, stopnia autonomii pracownika 
w zakresie charakteru i kolejności wykonywanych 
zadań, miejsca pracy oraz częstotliwości czasu dojazdu 
do pracy. 

Publikacja: 
Badanie organizacji i rozkładu czasu 
pracy w Polsce w 2015 r. 
 

Nietypowe formy 
zatrudnienia i praca 
nierejestrowana 

IV kw. 2014 r. krajowe Dostarczenie informacji o nietypowych formach 
zatrudnienia, takich jak: umowa zlecenie, umowa 
o dzieło, świadczenie usług przez samozatrudnionego 
prowadzącego własną działalność gospodarczą oraz 
informacji o szarej strefie gospodarki, przede 
wszystkim w zakresie opinii dotyczącej występowania 
zjawiska pracy nierejestrowanej, 
społeczno‑demograficznej charakterystyki zbiorowości 
osób ją wykonujących, oceny dochodów uzyskanych 
z pracy nierejestrowanej, częstotliwości i rodzaju prac 
wykonywanych w formie nierejestrowanej oraz liczby 
i charakterystyki gospodarstw domowych 

Publikacja: 
Praca nierejestrowana w Polsce 
w 2014 roku 
 
Notatka informacyjna: 
Pracujący w nietypowych formach 
zatrudnienia 
 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/badanie-organizacji-i-rozkladu-czasu-pracy-w-polsce-w-2015-r-,20,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/badanie-organizacji-i-rozkladu-czasu-pracy-w-polsce-w-2015-r-,20,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2014-roku,22,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2014-roku,22,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-w-nietypowych-formach-zatrudnienia,21,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-w-nietypowych-formach-zatrudnienia,21,1.html
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korzystających z usług osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną. 
Ponadto: przyczyny podejmowania pracy 
nierejestrowanej, rodzaj tych prac, czas ich trwania, 
osoby wykonujące pracę nierejestrowaną, dochody 
z tej pracy, gospodarstwa domowe i pracodawcy 
korzystający z pracy nierejestrowanej, wydatki 
ponoszone przez gospodarstwa domowe na te prace, 
praca nierejestrowana jako praca główna lub 
dodatkowa. 

Sytuacja na rynku pracy 
migrantów i ich 
potomków  

II kw. 2014r. UE Dostarczenie informacji o sytuacji migrantów i ich 
bezpośrednich potomków na rynku pracy. 
Ponadto: kraj urodzenia ojca, kraj urodzenia matki, 
poziom wykształcenia rodziców, kraj ostatniego 
pobytu za granicą, w którym osoba pracowała, 
przyczyny migracji, przeszkody w dostępie do rynku 
pracy. 

Notatka informacyjna: 
Sytuacja na rynku pracy migrantów 
i ich potomków 
 

Wypadki przy pracy 
i problemy zdrowotne 
związane z pracą 

II kw. 2013 r. UE Dostarczenie informacji o zaistniałych wypadkach przy 
pracy oraz o osobach poszkodowanych w tych 
wypadkach, służących przede wszystkim dla 
profilaktyki, podejmowania działań zapewniających 
ochronę pracy zarówno w skali kraju, jak 
i w poszczególnych zakładach pracy. 
Ponadto: skala wypadków przy pracy, długość przerw 
w pracy spowodowanych wypadkami, skala 
odczuwanych problemów zdrowotnych związanych 
z pracą ale niebędących wynikiem wypadków przy 
pracy, rodzajów chorób, dolegliwości i ich wpływu na 
codzienną aktywność zawodową lub/i pozazawodową, 
czynniki w otoczeniu miejsca pracy, które mają lub 
mogą mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie lub 

Publikacja: 
Wypadki przy pracy i problemy 
zdrowotne związane z pracą 
 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/sytuacja-na-rynku-pracy-migrantow-i-ich-potomkow,10,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/sytuacja-na-rynku-pracy-migrantow-i-ich-potomkow,10,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-i-problemy-zdrowotne-zwiazane-z-praca,2,2.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-i-problemy-zdrowotne-zwiazane-z-praca,2,2.html
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zdrowie fizyczne pracowników. 

Przejście z pracy na 
emeryturę  

II kw. 2012 r. UE Dostarczenie informacji o osobach w wieku 50–69 lat 
w zakresie pobierania świadczeń emerytalnych, 
przyczyn przechodzenia na emeryturę i wieku 
rozpoczęcia pobierania wynagrodzenia emerytalnego, 
a także o osobach pracujących w wieku 50–69 lat, 
które nie są jeszcze na emeryturze o planowanym 
wieku przejścia na emeryturę. 
Ponadto: status na rynku pracy osób w wieku 50–69 lat 
bezpośrednio po odejściu z ostatniego miejsca pracy, 
dla osób, które pracowały po ukończeniu 49 lat: 
planowany wiek przejścia na emeryturę, główne 
przyczyny przejścia na emeryturę, wcześniejszą 
emeryturę lub powody rezygnacji z pracy, powody 
przedłużenia okresu pracy,  skłonności do korzystania 
z wcześniejszej emerytury, skłonności do 
podejmowania pracy po przejściu na emeryturę.  

Publikacja: 
Przejście z pracy na emeryturę 
w 2012 r. 
 

Badanie pracy 
niezarobkowej poza 
gospodarstwem 
domowym 

I kw. 2011 r.  krajowe Dostarczenie informacji na temat populacji osób 
świadczących pracę niezarobkową poza własnym 
gospodarstwem domowym oraz rozmiarów tej pracy, 
w tym pracy społecznej.  

Publikacja: 
Wolontariat w organizacjach i inne 
formy pracy niezarobkowej poza 
gospodarstwem domowym – 2011 

Osoby niepełnosprawne 
na rynku pracy 

II kw. 2011 r. UE Dostarczenie informacji na temat przyczyn 
niepełnosprawności i problemów, na jakie napotykają 
niepełnosprawni na rynku pracy. 
Ponadto: rodzaje schorzeń oraz trudności 
w wykonywaniu codziennych czynności i ich wpływ na 
organizację życia zawodowego, inne przyczyny 
ograniczeń w wykonywaniu pracy. 

Publikacja: 
Osoby niepełnosprawne na rynku 
pracy w 2011 r. 

Praca a obowiązki II kw. 2010 r. UE Dostarczenie informacji na temat istniejących Publikacja: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/przejscie-z-pracy-na-emeryture-w-2012-r-,23,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/przejscie-z-pracy-na-emeryture-w-2012-r-,23,2.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-organizacjach-i-inne-formy-pracy-niezarobkowej-poza-gospodarstwem-domowym-2011,1,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-organizacjach-i-inne-formy-pracy-niezarobkowej-poza-gospodarstwem-domowym-2011,1,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-organizacjach-i-inne-formy-pracy-niezarobkowej-poza-gospodarstwem-domowym-2011,1,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/osoby-niepelnosprawne-na-rynku-pracy-w-2011-r-,24,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/osoby-niepelnosprawne-na-rynku-pracy-w-2011-r-,24,1.html
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rodzinne możliwości i sposobów łączenia pracy zawodowej 
z obowiązkami rodzinnymi. 
Ponadto w odniesieniu do osób w wieku 15–64 lata: 
opieka nad dziećmi do lat 14 lub osobami dorosłymi 
wymagającymi pomocy, będącymi członkami tego 
samego lub innego gospodarstwa domowego,  opinia 
nt. możliwości dostosowania organizacji życia 
zawodowego do sytuacji rodzinnej, główne przyczyny 
pracy w ograniczonym wymiarze godzin lub 
niewykonywania pracy, wynikające z konieczności 
opieki nad członkami rodziny, możliwość zmiany 
organizacji czasu pracy, korzystanie z urlopu 
wychowawczego w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed 
badaniem.  

Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r. 
 

Praca nierejestrowana IV kw. 2010 r. krajowe Dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, 
przede wszystkim w zakresie opinii dotyczącej 
występowania zjawiska, społeczno-demograficznej 
charakterystyki zbiorowości osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną, oceny dochodów uzyskanych z pracy 
nierejestrowanej, częstotliwości i rodzaju prac 
wykonywanych w formie nierejestrowanej oraz liczby 
i charakterystyki gospodarstw domowych 
korzystających z usług osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną. 
Ponadto: przyczyny podejmowania pracy 
nierejestrowanej, rodzaj tych prac, czas ich trwania, 
osoby wykonujące pracę nierejestrowaną, dochody 
z tej pracy, gospodarstwa domowe i pracodawcy 
korzystający z pracy nierejestrowanej, wydatki 
ponoszone przez gospodarstwa domowe na te prace, 
praca nierejestrowana jako praca główna lub 

Publikacja: 
Praca nierejestrowana w Polsce 
w 2010 r. 
 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-a-obowiazki-rodzinne-w-2010-r-,25,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2010-r-,22,3.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2010-r-,22,3.html
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dodatkowa. 

Wejście ludzi młodych na 
rynek pracy 

II kw. 2009 r. UE Dostarczenie informacji o sytuacji ludzi młodych na 
rynku pracy w zakresie odnoszącym się do 
charakterystyki pierwszej pracy oraz o wpływie takich 
cech jak: płeć, region zamieszkania oraz czynniki 
środowiskowe na obecną pozycję ludzi młodych na 
rynku pracy. 
Ponadto w odniesieniu do osób w wieku 15–34 lat: 
najwyższy poziom wykształcenia rodziców, kraj 
urodzenia rodziców, status na rynku pracy po 
zakończeniu formalnej edukacji, charakterystyka 
pierwszej pracy (miesiąc i rok rozpoczęcia, czas 
trwania, status zatrudnienia, zawód, rodzaj umowy 
o pracę, metody poszukiwania pracy).  

Publikacja: 
Wejście ludzi młodych na rynek pracy 
w Polsce w 2009 r. 
 

Praca nierejestrowana IV kw.2009 r. krajowe Dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, 
przede wszystkim w zakresie dotyczącym opinii 
odnośnie występowania zjawiska, społeczno-
demograficznej charakterystyki zbiorowości osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną, oceny 
dochodów uzyskanych z pracy nierejestrowanej, 
częstotliwości i rodzaju prac wykonywanych w formie 
nierejestrowanej oraz liczby i charakterystyki 
gospodarstw domowych korzystających z usług osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną. 
Ponadto: przyczyny podejmowania pracy 
nierejestrowanej, rodzaj tych prac, czas ich trwania, 
osoby wykonujące pracę nierejestrowaną, dochody 
z tej pracy, gospodarstwa domowe i pracodawcy 
korzystający z pracy nierejestrowanej, wydatki 
ponoszone przez gospodarstwa domowe na te prace, 
praca nierejestrowana jako praca główna lub 

Publikacja: 
Praca nierejestrowana w Polsce 
w 2009 roku 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/wejscie-ludzi-mlodych-na-rynek-pracy-w-polsce-w-2009-r-,27,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/wejscie-ludzi-mlodych-na-rynek-pracy-w-polsce-w-2009-r-,27,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2017-roku,22,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2017-roku,22,5.html
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dodatkowa.  

Sytuacja na rynku pracy 
migrantów i ich 
potomków 

II kw. 2008 r. UE 
Dostarczenie informacji o sytuacji migrantów i ich 
bezpośrednich potomków na rynku pracy. 
Ponadto: kraj urodzenia rodziców, rok uzyskania 
obywatelstwa, liczba lat przebywania w Polsce. 

Notatka informacyjna: 
Informacja o badaniach zasobów 
imigracyjnych w Polsce w 2008 r. 

Wypadki przy pracy 
i problemy zdrowotne 
związane z pracą  

II kw. 2007 r. UE Dostarczenie informacji na temat występowania 
problemów zdrowotnych związanych z pracą 
niespowodowanych wypadkami, wypadków przy pracy 
oraz czynników w miejscu pracy mających niekorzystny 
wpływ na samopoczucie lub  na zdrowie fizyczne. 
Ponadto: liczba i rodzaj dolegliwości zdrowotnych 
związanych z pracą, które nie miały związku 
z wypadkiem przy pracy oraz absencji (liczby dni 
kalendarzowych) spowodowanej tymi dolegliwościami, 
liczba wypadków przy pracy i absencji (liczby dni 
kalendarzowych) spowodowanej tymi wypadkami, 
skala częstości występowania czynników w miejscu 
pracy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na 
samopoczucie lub na zdrowie fizyczne.  

Publikacja: 
Wypadki przy pracy i problemy 
zdrowotne związane z pracą 
 

Przejście z pracy na 
emeryturę 

II kw. 2006 r. UE Dostarczenie informacji o osobach w wieku 50–69 lat 
w zakresie pobierania świadczeń emerytalnych, 
przyczyn przechodzenia na emeryturę, a także 
o osobach, które nie są jeszcze na emeryturze 
o planowanym wieku przejścia na emeryturę. 
Ponadto: korzystanie z prawa do wcześniejszej 
emerytury, nieskorzystanie z możliwości przejścia na 
emeryturę, mimo osiągnięcia takich uprawnień, 
powodów przechodzenia na emeryturę lub 
wcześniejszą emeryturę, wiek do jakiego osoby 
chciałyby być aktywne na rynku pracy, przyczyny  

Publikacja: 
Przejście z pracy na emeryturę 
 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-badaniach-zasobow-imigracyjnych-w-polsce-w-2008-r-,1,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-badaniach-zasobow-imigracyjnych-w-polsce-w-2008-r-,1,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-i-problemy-zdrowotne-zwiazane-z-praca,2,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-i-problemy-zdrowotne-zwiazane-z-praca,2,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/przejscie-z-pracy-na-emeryture-w-2012-r-,23,2.html
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łączenia emerytury z pracą zawodową, opinie 
respondentów nt. czynników, które przyczyniłyby się 
do wydłużenia lat ich  pracy (późniejsze przechodzenie 
na emeryturę), świadczenia (inne niż emerytura 
i zasiłek dla bezrobotnych) otrzymywane przez 
respondentów.  

Praca a obowiązki 
rodzinne 

II kw. 2005 r. UE Dostarczenie informacji na temat istniejących 
możliwości i sposobów łączenia pracy zawodowej 
z obowiązkami rodzinnymi. 
Ponadto: możliwość dostosowywania pracy zawodowej 
do nieprzewidzianych sytuacji rodzinnych, stosowane 
formy opieki nad dziećmi w wieku do 14 lat w czasie 
pracy ich rodziców, stopień, zakres i sposoby 
korzystania w okresie ostatnich 12 miesięcy z urlopów 
wychowawczych, skłonność do rezygnowania z pracy 
zawodowej na rzecz opieki nad innymi i odwrotnie.  

Publikacja: 
Praca a obowiązki rodzinne w 2005 r. 
 

Praca nierejestrowana IV kw. 2004 r. krajowe Dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, 
przede wszystkim w zakresie dotyczącym opinii 
odnośnie występowania zjawiska, społeczno-
demograficznej charakterystyki zbiorowości osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną, oceny 
dochodów uzyskanych z pracy nierejestrowanej, 
częstotliwości i rodzaju prac wykonywanych w formie 
nierejestrowanej oraz liczby i charakterystyki 
gospodarstw domowych korzystających z usług osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną. 
Ponadto: przyczyny podejmowania pracy 
nierejestrowanej, rodzaj tych prac, czas ich trwania, 
osoby wykonujące pracę nierejestrowaną, dochody 
z tej pracy, gospodarstwa domowe i pracodawcy 
korzystający z pracy nierejestrowanej, wydatki 

Publikacja: 
Praca nierejestrowana w Polsce 
w 2004 roku 
 

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_praca_a_obowiazki_rodzinne_2005.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2017-roku,22,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2017-roku,22,5.html
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ponoszone przez gospodarstwa domowe na te prace, 
praca nierejestrowana jako praca główna lub 
dodatkowa. 

Badanie organizacji 
i rozkładu czasu pracy 

II kw. 2004 r. UE Dostarczenie informacji na temat różnych systemów 
pracy oraz rozkładu czasu pracy, jakie występują na 
polskim rynku pracy. 
Ponadto: rozkład czasu pracy osób pracujących 
w niepełnym wymiarze,  sposób prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej ( w oparciu o jednego lub 
więcej zleceniodawców), rozkład czasu pracy 
pracowników najemnych i możliwości decydowania 
o nim,  nietypowe form pracy pracowników najemnych 
(praca na zmiany, na wezwanie lub w nietypowych 
porach).  

Publikacja: 
Badanie organizacji i rozkładu czasu 
pracy w 2004 r. – dostępna w wersji 
papierowej w Centralnej Bibliotece 
Statystycznej 

Kształcenie ustawiczne  II kw.  2003 r. UE Dostarczenie informacji na temat uczestnictwa osób 
w wieku 15 lat i więcej w edukacji szkolnej, 
pozaszkolnej oraz w kształceniu nieformalnym 
w okresie 12 miesięcy.   

Publikacja: 
Kształcenie ustawiczne w 2003 r. – 
dostępna w wersji papierowej 
w Centralnej Bibliotece Statystycznej 

Osoby niepełnosprawne 
na rynku pracy  

II kw.  2000 r. krajowe Dostarczenie informacji na temat problemów, na jakie 
napotykają osoby niepełnosprawne na rynku pracy 
oraz ocena warunków bytowych gospodarstw 
domowych z osobą niepełnosprawną. 

Publikacja: 
Osoby niepełnosprawne na rynku 
pracy w 2000 r. – dostępna w wersji 
papierowej w Centralnej Bibliotece 
Statystycznej 

Praca nierejestrowana IV kw. 1998 r. krajowe Dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, 
przede wszystkim w zakresie dotyczącym opinii 
odnośnie występowania zjawiska, społeczno-
demograficznej charakterystyki zbiorowości osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną, oceny 
dochodów uzyskanych z pracy nierejestrowanej, 

Publikacja: 
Praca nierejestrowana w 1998 r. – 
dostępna w wersji papierowej 
w Centralnej Bibliotece Statystycznej 
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częstotliwości i rodzaju prac wykonywanych w formie 
nierejestrowanej oraz liczby i charakterystyki 
gospodarstw domowych korzystających z usług osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną. 
Ponadto: przyczyny podejmowania pracy 
nierejestrowanej, rodzaj tych prac, czas ich trwania, 
osoby wykonujące pracę nierejestrowaną, dochody 
z tej pracy, gospodarstwa domowe i pracodawcy 
korzystający z pracy nierejestrowanej, wydatki 
ponoszone przez gospodarstwa domowe na te prace, 
praca nierejestrowana jako praca główna lub 
dodatkowa. 

Losy zawodowe 
absolwentów 

Listopad 1997 r. krajowe Dostarczenie informacji dla  absolwentów z lat 1994-
1997 dot. typu wykształcenia, poszukiwania i podjęcia 
pierwszej pracy, dalszej ścieżki zawodowej po 
zakończeniu wykonywania pierwszej pracy.  
Ponadto:  kwalifikacje zawodowe i dodatkowe 
umiejętności,  motywy wyboru szkoły, ocena szans 
i trudności związanych z poszukiwaniem pierwszej 
pracy, metody poszukiwania pierwszej pracy, a w tym 
współpraca absolwenta z jego rejonowym urzędem 
pracy, oczekiwania wobec pierwszej pracy i jej ocena 
między innymi z punktu widzenia trwałości 
zatrudnienia, zmiany pracodawców, zawodu, 
poszukiwanie kolejnej pracy, sytuacja rodzinna,  
warunki życia absolwentów. 

Publikacja: 
Losy zawodowe absolwentów 
w latach 1994-1997 – dostępna 
w wersji papierowej w Centralnej 
Bibliotece Statystycznej 

Efektywność polityki 
rynku pracy 

Sierpień 1996 r. krajowe Dostarczenie informacji na temat zachowań 
respondentów  na rynku pracy w latach 1992-1996, 
styczności ze środkami polityki rynku pracy, a także 
następstw zetknięcia się respondentów 
z poszczególnymi środkami polityki rynku pracy dla ich 

Publikacja: 
Efektywność polityki rynku pracy – 
dostępna w wersji papierowej 
w Centralnej Bibliotece Statystycznej 
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dalszej aktywności ekonomicznej. 

Praca nierejestrowana Sierpień 1995 r. krajowe  Dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, 
przede wszystkim w zakresie dotyczącym opinii 
odnośnie występowania zjawiska, społeczno-
demograficznej charakterystyki zbiorowości osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną, oceny 
dochodów uzyskanych z pracy nierejestrowanej, 
częstotliwości i rodzaju prac wykonywanych w formie 
nierejestrowanej oraz liczby i charakterystyki 
gospodarstw domowych korzystających z usług osób 
wykonujących pracę nierejestrowaną. 
Ponadto: przyczyny podejmowania pracy 
nierejestrowanej, rodzaj tych prac, czas ich trwania, 
osoby wykonujące pracę nierejestrowaną, dochody 
z tej pracy, gospodarstwa domowe i pracodawcy 
korzystający z pracy nierejestrowanej, wydatki 
ponoszone przez gospodarstwa domowe na te prace, 
praca nierejestrowana jako praca główna lub 
dodatkowa. 

Publikacja: 
Praca nierejestrowana w Polsce  
w 1995 r. – dostępna w wersji 
papierowej w Centralnej Bibliotece 
Statystycznej 

Sytuacja na rynku pracy 
oraz warunki bytu osób 
niepełnosprawnych 

Luty 1995 r. krajowe Dostarczenie informacji na temat problemów, z jakimi 
spotykają się osoby niepełnosprawne na rynku pracy 
oraz ocena warunków bytowych gospodarstw 
domowych z osobą niepełnosprawną.  
Ponadto: zachowania osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy, skala trudności i problemów jakie mają 
osoby niepełnosprawne ze zdobyciem, wykonywaniem 
i utrzymaniem pracy, warunki bytu gospodarstw 
domowych z osobą niepełnosprawną oraz zakres 
korzystania z pomocy i świadczeń. 

Publikacja: 
Osoby niepełnosprawne na rynku 
pracy w Polsce – dostępna w wersji 
papierowej w Centralnej Bibliotece 
Statystycznej 

Losy zawodowe Listopad 1994 r. krajowe Dostarczenie informacji dotyczących problemów Publikacja: 
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absolwentów absolwentów z lat 1989-1994 związanych z wejściem na 
rynek pracy oraz prześledzenie ścieżki zawodowej od 
momentu ukończenia szkoły.  
Ponadto: kwalifikacje zawodowe  i dodatkowe 
umiejętności, motywy wyboru szkoły, ocena szans 
i trudności związanych z poszukiwaniem pierwszej 
pracy, metody poszukiwania pierwszej pracy, w tym 
współpraca absolwenta z jego rejonowym urzędem 
pracy, oczekiwania wobec pierwszej pracy i jej ocena, 
miedzy innymi z punktu widzenia trwałości 
zatrudnienia, zmiany pracodawców, zawodu, 
poszukiwanie kolejnej pracy, sytuacja rodzinna 
i warunki życia absolwentów. 

Losy zawodowe absolwentów 
w latach 1989-1994 – dostępna 
w wersji papierowej w Centralnej 
Bibliotece Statystycznej 

Efektywność polityki 
rynku pracy 

Sierpień 1994 r. krajowe Dostarczenie informacji na temat wpływu polityk rynku 
pracy na zmiany zachodzące w sytuacji różnych 
zbiorowości w okresie transformacji systemowej, czyli 
począwszy od roku 1990, aż po moment 
przeprowadzania badania, tj. sierpień 1994.  
Ponadto: zetknięcie się respondentów z politykami 
zasiłków dla osób bezrobotnych, prac interwencyjnych, 
robót publicznych, szkoleń, pożyczek na stworzenie 
samodzielnych miejsc pracy, a ponadto – z publicznym 
pośrednictwem pracy.  

Publikacja: 
Analiza polskiego rynku pracy 
w latach 1990-1994 kierunki zmian 
i rola polityk rynku pracy – dostępna 
w wersji papierowej w Centralnej 
Bibliotece Statystycznej 

Wiejski rynek pracy Listopad 1993 r. krajowe Dostarczenie informacji na temat skali bezrobocia na 
wsi według kryterium obiektywnego oraz zasobów 
zbędnej siły roboczej (bezrobocia ukrytego) 
w rolnictwie indywidualnym.  
Ponadto:  ocena zaangażowania ludności rolniczej w 
pracę w gospodarstwach rolnych – wskazanie źródeł 
rezerw niewykorzystanej w pełni siły roboczej, analiza 
rozmieszczenia poszczególnych kategorii ludności 

Publikacja: 
Wiejski rynek pracy – dostępna 
w wersji papierowej w Centralnej 
Bibliotece Statystycznej 
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z punktu widzenia ich statusu na rynku pracy 
w wybranych typach gospodarstw rolnych, ocena 
sytuacji na rynku pacy wiejskiej ludności bezrolnej.  

Społeczno-ekonomiczne 
położenie bezrobotnych 

Sierpień 1993 r. krajowe Dostarczenie informacji dotyczących społecznych 
skutków bezrobocia dla gospodarstw domowych, 
w których znajdują się osoby bezrobotne oraz dla 
samych bezrobotnych.  
Ponadto: określenie skali społecznych konsekwencji 
bezrobocia,  zidentyfikowanie kategorii gospodarstw 
domowych najbardziej zagrożonych bezrobociem 
i najboleśniej odczuwających skutki bezrobocia, 
obszary życia gospodarstw domowych, w których na 
skutek bezrobocia nastąpiły największe zmiany, 
działania i zachowania bezrobotnych i ich 
gospodarstw domowych, które stanowią próbę 
poprawy ich sytuacji lub przystosowania się do 
zmienionych warunków społeczno-ekonomicznych, 
ocena sytuacji społecznej bezrobotnych. 

Publikacja: 
Społeczno-ekonomiczne położenie 
bezrobotnych – dostępna w wersji 
papierowej w Centralnej Bibliotece 
Statystycznej 

 


