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PRZEDMOWA 

Przekazujemy Państwu publikację opracowaną na podstawie uogólnionych wyników badania 
modułowego BAEL „Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy”, zrealizowanego w II kwartale 2015 r. 
łącznie z reprezentacyjnym Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności.  

Badanie modułowe, które objęło pełną próbę wylosowaną do BAEL w II kwartale 2015 r., 
zrealizowano zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. 

Głównym celem badania modułowego „Organizacji i rozkładu czasu pracy” było uzyskanie informacji 
na temat sytuacji na rynku pracy osób pracujących w wieku 15 lat i więcej, w kontekście różnych 
aspektów elastyczności pracy – możliwości decydowania o momencie rozpoczynania/kończenia pra-
cy, możliwości zwolnienia się w trakcie pracy, możliwości korzystania z nagłych, niezaplanowanych 
urlopów, konieczności dostosowywania czasu pracy do wykonywanych zadań, dyspozycyjności na 
wypadek konieczności wykonywania nieprzewidzianych zadań poza czasem pracy, sposobu rejestracji 
czasu pracy, wykonywania pracy pod presją czasu, stopnia autonomii pracownika w zakresie 
charakteru i kolejności wykonywanych zadań, miejsca pracy oraz czasu dojazdu do pracy. 

Publikacja zawiera część analityczną i tabelaryczną. Prezentowane opracowanie składa się z czterech 
rozdziałów obejmujących wybrane zagadnienia będące przedmiotem badania modułowego, 
dotyczące organizacji i rozkładu czasu pracy.  

Wywiady z respondentami badania modułowego BAEL „Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy” 
prowadzili ankieterzy w urzędach statystycznych realizujący Badanie Aktywności Ekonomicznej 
Ludności. Publikacja została przygotowana przez zespół pracowników Departamentu Badań 
Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego i Centrum Informatyki Statystycznej 
w Radomiu. Część analityczną opracowali: pani Marta Łukasiak (rozdział 1 i 4) i pan 
Marcin Szczepaniak (rozdział 2 i 3). 

W imieniu Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego serdecznie dziękujemy wszystkim 
Respondentom, którzy wyrazili zgodę na udział w realizacji badania za przekazane informacje 
i poświęcony czas. 

Wyrazy podziękowania należą się również Ankieterom i osobom Koordynującym pracę w terenie za 
przyjazną współpracę z gospodarstwami domowymi i rzetelnie wykonywaną pracę. 

DyrektorDepartamentu Badań 
Demograficznych i Rynku Pracy 

Agnieszka Zgierska 

Warszawa, październik 2016 r. 



 
 

  

PREFACE 

 

We would like to present the publication elaborated on the basis of the generalized results of the LFS 
module survey on “Work organisation and working time arrangement”, carried out in the second 
quarter of 2015 alongside the probability sample Labour Force Survey.  

The module survey which covered a full sample selected to the LFS in the second quarter of 2015, 
was carried out in accordance with the Programme of statistical surveys of the public statistics for 
the year 2015. 

The main objective of  the module survey on “Work organisation and working time arrangement” 
was obtaining information on the situation in the labour market of employed persons aged 15 years 
and more in the context of various aspects of work flexibility – possibility to decide the moment of 
starting/ending work, possibility to take time off during work, possibility to take emergency          
unplanned leaves, necessity to adjust working time to the performed tasks, availability in case of      
necessary tasks to be performed during the off-work time, the method of working time registration, 
performing work under time pressure, a degree of a  worker’s autonomy in respect to the character 
and order of performed tasks, place of work, and commuting to work. 

The publication includes an analytic part and tables. The presented work consists of four chapters 
covering the selected issues regarding work organisation and working time arrangement, which are 
the subjects of the module survey.  

The interviews with the respondents of the LFS module survey on “Work organisation and working 
time arrangements” carried out the interviewers in Statistical Offices conducting the Labour Force 
Survey. The publication was prepared by the team of staff of the Demographic and Labour Market 
Surveys Department of the Central Statistical Office and the Statistical Computing Centre in Radom. 
The analytic part was prepared by Mrs. Marta Łukasiak (Chapters 1 and 4) and Mr. Marcin          
Szczepaniak (Chapters 2 and 3). 

On behalf of the Governing Body of the Central Statistical Office, we would like to express our thanks 
to all the Respondents who agreed to participate in the survey for the provided information and  
devoted time. 

We would also like to express our sincere thanks to the Interviewers and Field Coordinators for their 
friendly cooperation with the households and industrious work. 

 

Director of the Demographic 
and Labour Market Surveys Department 

 
Agnieszka Zgierska 

Warsaw, October 2016 
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UWAGI METODYCZNE 
 

 
KONCEPCJA BADANIA I LOSOWANIE PRÓBY 
 

„Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy” zosta-
ło przeprowadzone w II kwartale 2015 r. jako moduł do 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności1 (BA-
EL). Badanie modułowe jest dodatkowym badaniem 
realizowanym jednocześnie z badaniem podstawowym 
pozwalającym na rozszerzenie zakresu informacji zdo-
bywanych w badaniu podstawowym. Badania moduło-
we realizowane z BAEL poświęcone są określonej 
tematyce związanej z rynkiem pracy i przeprowadzane 
jednorazowo (lub cyklicznie) na próbie mieszkań wylo-
sowanych do realizacji BAEL w określonym kwartale. 
Podstawowe Badanie Aktywności Ekonomicznej Lud-
ności oraz badanie modułowe „Badanie organizacji  
i rozkładu czasu pracy” przeprowadzone zostały 
metodą reprezentacyjną, która umożliwia uogólnianie 
wyników na populację generalną (ludność Polski2  
w wieku 15 lat i więcej). Zastosowana metoda obser-
wacji ciągłej (ruchomy tydzień badania)3 pozwala na 
zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego 
kwartału. 
Losowanie prób do BAEL przebiega według zasad 
losowania dwustopniowego. Jednostkami losowania 
pierwszego stopnia są rejony statystyczne w miastach, 
zaś na wsi – obwody spisowe. Jednostkami losowania 
drugiego stopnia są mieszkania. Losowanie jednostek 
pierwszego stopnia oraz mieszkań przeprowadza się 
na podstawie Krajowego Rejestru Podziału Terytorial-
nego Kraju, zawierającego m.in. wykaz terytorialnych 
jednostek statystycznych oraz wykaz adresowy miesz-
kań w układzie poszczególnych rejonów statystycznych 
i obwodów spisowych. 
 
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przepro-
wadzone zostało przy użyciu dwóch formularzy: 
–  Kartoteki Gospodarstwa Domowego ZG, która 

przeznaczona jest dla każdego gospodarstwa do-
mowego znajdującego się w wylosowanym miesz-
kaniu;  

–  Ankiety ZD, wypełnianej dla każdej osoby  
w wieku 15 lat i więcej, będącej członkiem gospodar-
stwa domowego w wylosowanym mieszkaniu, 
obecnej w gospodarstwie domowym lub nieobecnej 
przez okres krótszy niż 12 miesięcy. 

 
 

METHODOLOGICAL NOTES 
 

CONCEPTION OF THE SURVEY AND SAMPLE  
SELECTION 

 
The survey „Work organisation and working time 
arrangements”  was conducted in the second quarter 
of 2015 within a module to the Labour Force Survey1 

(LFS). The module survey is an additional survey car-
ried out simultaneously with the core survey, which 
allows extending the scope of information obtained in 
the core survey. Module surveys carried out alongside 
the LFS are devoted to particular issues concerning the 
labour market; they are carried out once (or periodical-
ly) on the sample of dwellings selected for the LFS in a 
particular quarter. The core Labour Force Survey (LFS) 
and the module survey „Work organisation and 
working time arrangements”  were carried out with 
the use of the sample survey method that allows gen-
eralization of the results over the general population 
(population of Poland2 at the age of 15 years and 
more). The applied method of continuous observation 
(mobile survey week)3 allows presentation of the situa-
tion in the labour market during the entire quarter. 
The sampling for the LFS is carried out according to 
the principles of the two-stage sampling. The first-stage 
sampling units are census clusters in urban areas, 
while in rural areas they comprise enumeration dis-
tricts. The second-stage sampling units are dwellings. 
The selections of census clusters and census enumer-
ation districts is carried out on the basis of the National 
Official Register of Territorial Division of the Country 
(TERYT), including, inter alia, the list of territorial statis-
tical units and the address register of dwellings in ac-
cordance with particular census clusters and census 
enumeration districts. 
 
The Labour Force Survey was carried out with the use of 
two questionnaires: 
–  ZG Household File which is designed for each 

household living in a selected dwelling; 
 
 
–  ZD Questionnaire that is completed for each person 

aged 15 years or more, a member of a household in 
the sampled dwelling present in the household or 
absent for a period not exceeding 12 months. 

 
 
 

                                                           
1 Szczegółowe informacje dotyczące metodologii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności zawarte są w kwartalnej publika-
cji GUS „Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski”, dostępnej w Internecie pod adresem: 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/  
   Detailed information concerning the Labour Force Survey methodology is available in the CSO quarterly publication “Labour 
Force Survey in Poland”, available online on the website: 
http://stat.gov.pl/en/topics/labour-salaries/working-unemployed-economically-inactive-by-lfs/  
2 Ludność Polski w BAEL (i jego modułach) odnosi się do kategorii ludności wg definicji krajowej pomniejszonej o ludność prze-
bywającą poza mieszkaniami, która nie jest podmiotem badania, tj. członków gospodarstw domowych przebywających poza 
gospodarstwem domowym 12 miesięcy lub dłużej (za granicą oraz ludność zamieszkałą w gospodarstwach zbiorowych takich 
jak: hotele pracownicze, domy studenckie, internaty, domy opieki społecznej, itp.). 
   Population of Poland in the LFS (and it’s modules) refers to the category of the population by the national definition reduced 
by the population of persons absent from dwellings, which is not the subject of the survey, i.e. members of the households 
staying outside the household (abroad or population living in institutional households, such as: workers’ hostels, nursing homes, 
etc.) for duration of 12 months or longer. 
3 Ruchomy tydzień badania polega na rozłożeniu kwartalnej próby mieszkań wylosowanych do badania na 13 rozłącznych  
i równolicznych podprób przeznaczonych do badania w każdym z kolejnych 13 tygodni kwartału. 

Mobile survey week consists in spreading the quarterly sample of dwellings selected to the survey into 13 separate and equal 
subsamples to be surveyed in each of the successive 13 weeks of a quarter. 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/
http://stat.gov.pl/en/topics/labour-salaries/working-unemployed-economically-inactive-by-lfs/
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Ankieta ZD zawiera pytania dotyczące sytuacji  
w zakresie aktywności ekonomicznej respondenta 
w badanym tygodniu, tzn. faktu wykonywania pracy, po-
zostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo, prze-
szłości zawodowej, poszukiwania pracy, a także infor-
macje dodatkowe obejmujące m.in. edukację,  
w tym dokształcanie. 
„Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy” prze-
prowadzone zostało w II kwartale 2015 r. przy pomocy 
dodatkowej ankiety o symbolu ZD-C, skierowanej do 
osób pracujących, będących członkami gospodarstw 
domowych w mieszkaniach wylosowanych do Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności, dla których wypeł-
niono ankietę ZD. Podobnie jak podstawowe badanie 
aktywności ekonomicznej ludności, badanie modułowe 
realizowane było przez urzędy statystyczne wszystkich 
województw, natomiast opracowanie komputerowe 
wyników badania zostało wykonane przez Centrum 
Informatyki Statystycznej. 

 
CEL I DEFINICJE ZASTOSOWANE W BADANIU 
MODUŁOWYM ORGANIZACJI I ROZKŁADU CZASU 
PRACY 
 
„Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy” zreali-
zowano w ramach modułu do Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności, a jego podstawą prawną był 
„Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 
na 2015 r.” 
Podstawowym celem badania było uzyskanie informa-
cji na temat sytuacji na rynku pracy osób pracujących 
w wieku 15 lat i więcej, w kontekście możliwości korzy-
stania z różnego rodzaju elastycznych form organizacji 
pracy.  
W szczególności wyniki badania posłużyły do uzyska-
nia informacji dotyczących: 
– możliwości decydowania o momencie rozpoczyna-

nia/kończenia pracy; 
– możliwości zwolnienia się w trakcie pracy; 
– możliwości korzystania z nagłych, niezaplanowanych 

urlopów; 
– konieczności dostosowywania czasu pracy do wyko-

nywanych zadań; 
– dyspozycyjności na wypadek konieczności wykony-

wania nieprzewidzianych zadań poza czasem pracy; 
– sposobu rejestracji czasu pracy; 
– wykonywania pracy „pod presją czasu”; 
– stopnia autonomii pracownika w zakresie charakteru i 

kolejności wykonywanych zadań; 
– miejsca pracy oraz czasu dojazdu do pracy. 
Definicje wybranych pojęć używanych w badaniu   
organizacji i rozkładu czasu pracy: 
 „Czas wolny od pracy” należy rozumieć jako czas 

pomiędzy zakończeniem jednego dnia pracy a rozpo-
częciem kolejnego. Dotyczy to także weekendów 
oraz urlopów. 
 Formy rejestracji czasu pracy: 
- „brak rejestracji godzin pracy” dotyczy przypadków, gdy 
godziny pracy respondenta nie są rejestrowane. Podpi-
sywanie listy obecności nie stanowiło metody rejestracji 
czasu pracy. W sytuacjach kiedy tylko część godzin 
pracy była w jakiś sposób rejestrowana (np. nadgodziny, 
wyjścia w czasie służbowym podlegające późniejszemu 
odpracowaniu itp.), a pozostałe, normalne godziny pra-
cy, nie wymagały rejestracji odnoszono się do sytuacji 
przeważającej – tj. typowych godzin pracy; 

The ZD questionnaire contains questions concerning the 
situation in respect to the respondent’s economic activity 
in the reference week, i.e. the fact of performing work, 
being unemployed or economically inactive, occupa-
tional history, job search, and also additional infor-
mation including, inter alia, education and training. 
 
The survey „Work organisation and working time 
arrangements” was carried out in the second quarter 
of 2015 with the use of the additional ZD-C question-
naire addressed to the  employed persons who were 
members of households selected to the Labour Force 
Survey for whom the  ZD questionnaire was completed.  
Similarly to the core LFS, the module survey was car-
ried out by Statistical Offices in all voivodships, while 
the computer compilation was prepared in the Statisti-
cal Computing Centre. 
 
 
 
THE OBJECTIVE AND DEFINITIONS USED IN THE 
MODULE SURVEY WORK ORGANISATION AND 
WORKING TIME ARRANGEMENTS 
 
The survey „Work organisation and working time 
arrangements” was carried out within the module of 
the Labour Force Survey; its legal basis was the “Pro-
gramme of Statistical Surveys of Official Statistics for 
2015”. 
The main objective of the survey was obtaining infor-
mation concerning the labour market  situation of em-
ployed persons aged 15 years and more in the context 
of possibilities to take advantage of various form of 
work organisation flexibility.  
In particular, the survey results served to obtain the 
information regarding: 
– possibility to decide the moment of starting/ending  

work,  
– possibility to take time off during work; 
– possibility to take emergency, unplanned leaves; 

 
– necessity to adjust working time to the performed 

tasks; 
– availability in case of the necessary unexpected 

tasks to be performed during the off-work time; 
– the method of working time registration; 
– performing work “under time pressure”; 
– degree of a  worker’s autonomy in respect to the  

character and order of performed tasks; 
– place of work and the duration of commuting to work. 
Definitions of the selected terms used in the survey on 
work organisation and working time arrangements: 
 “Off-work time” should be understood as the time 

between the end of one working day and the start of 
the next one. It also regards weekends and vacation. 
 
 Forms of working time registration: 
- “no registration of working hours” refers to the cases 
when a respondent’s working hours are not registered. 
Signing a list at work is not considered as the method 
of working time registration. In the situations when only 
some hours of work were registered (e.g. overtime, 
leaving work during working hours to be later compen-
sated, etc.) while other, normal working hours did not 
require registration, the prevailing situation was con-
sidered, i.e. typical working hours; 
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- „samodzielna rejestracja swojego czasu pracy” odnosi 
się do sytuacji, kiedy respondent samodzielnie dokonu-
je rejestracji czasu pracy, np. zapisuje godzinę rozpo-
częcia i zakończenia pracy; 
- „zegar czasu pracy” dotyczy sytuacji, w których reje-
stracja godzin pracy dokonuje się za pośrednictwem 
kart zegarowych; 
- „rejestracja elektroniczna” obejmuje przypadki, kiedy 
czas pracy rejestrowany jest poprzez elektroniczny 
system kart zbliżeniowych, na podstawie którego re-
spondent jest rozliczany z godzin, które przepracował. 
Nie były tu brane pod uwagę takie przypadki, kiedy 
karty zbliżeniowe służą jedynie wpuszczeniu pracowni-
ka na teren zakładu pracy, a nie stanowią podstawy 
rozliczania czasu pracy; 
- „rejestracja ręczna/manualna” jest analogiczna do 
odpowiedzi „samodzielna rejestracja swojego czasu 
pracy”, z tą różnicą, że w tym przypadku rejestracji 
czasu pracy nie dokonuje bezpośrednio respondent 
lecz pracodawca, bądź specjalnie do tego wyznaczona 
osoba. 
 Presja czasu rozumiana jest jako oczekiwanie wyko-

nania zadania w czasie, który uważany jest przez re-
spondenta za niewystarczający do wykonania tej pra-
cy. 

Informacje zbierane w „Badaniu organizacji i rozkładu 
czasu pracy” odnoszą się do sytuacji w głównym 
miejscu pracy respondenta. Główne miejsce pracy  
w BAEL ustalane jest na podstawie subiektywnej oceny 
respondenta. W przypadku wątpliwości za pracę głów-
ną uznaje się tę, która zajmuje więcej czasu. Jeżeli 
prace respondenta zajmują taką samą ilość czasu, 
pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód. 
 
 
PODSTAWOWE DEFINICJE BAEL 
 
Podstawą metodologii BAEL są definicje dotyczące 
aktywności ekonomicznej ludności, które opierają się 
na Rezolucji w sprawie statystyk ludności aktywnej 
zawodowo, zatrudnienia, bezrobocia i niepełnozatrud-
nienia, przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji 
Statystyków Pracy w październiku 1982 r. (z później-
szymi zmianami) i zalecane przez Międzynarodową 
Organizację Pracy do stosowania w praktyce przez 
poszczególne kraje. Przedmiotem badania jest sytua-
cja w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. 
fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym 
lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. 
 
Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 
lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: 
 wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę 

przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrud-
nione w charakterze pracownika najemnego, pra-
cowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodar-
stwie rolnym lub prowadziły własną działalność  
gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wy-
nagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodar-
stwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodar-
czej poza rolnictwem, 
 
 

- “own registration of respondent’s working time” refers 
to the situation when a respondent him/herself registers 
working time, e.g. he/she records the hour of work 
starting/ending; 
- „clock working time” refers to the situation when  
registration of working hours is performed through time 
cards; 
- “electronic registration” covers the cases when  work-
ing time is registered through electronic system of 
smart cards on the basis of which the hours worked by 
a respondent are recorded. There are not included 
cases when smart cards are used only for letting a 
worker into the establishment premises, but are not 
used as the basis for recording the time actually 
worked; 
- „manual registration” is analogous to the answer “own 
registration of respondent’s working time”, albeit in this 
case working time registration is not done directly by a 
respondent but by his/her employer, or a person spe-
cially appointed for this task. 
 
 Time pressure is understood as expectation of per-

forming a task within the time which the respondent 
considers as insufficient for completion of this work. 
 

Information collected in the survey “Work organisation 
and working time arrangements” refers to the situation 
at the respondent’s main job. The main job in the LFS 
is determined on the basis of the respondent’s subjec-
tive assessment. In case of doubts, as the main job is 
considered the one which takes more time. If the re-
spondent’s jobs take the same amount of time, as the 
main job is considered the one which generates higher 
income. 
 
BASIC LFS DEFINITIONS 
 
The LFS methodology is based on the definitions of the 
economically active population which were implement-
ed by Resolution concerning statistics of the economi-
cally active population, employment, and unemploy-
ment, adopted by the Thirteenth International Confer-
ence of Labour Statisticians in October 1982 (with later 
amendments) and recommended by the International 
Labour Organization. The survey examines the situa-
tion regarding the economic activity of population, i.e. 
the fact of being employed, unemployed, or economi-
cally inactive in the reference week. 
 
 
Among the employed are included all persons aged 15 
and more who during the reference week: 
 performed for at least one hour any work generating 

pay or income, i.e. were employed as employees, 
worked on their own (or leased) agricultural farm, or 
conducted their own economic activity outside agri-
culture, assisted (without pay) in work on family ag-
ricultural farm or in conducting family economic ac-
tivity outside agriculture, 
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 miały pracę, ale jej nie wykonywały: 
- z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub 

wypoczynkowego, 
- z innych powodów, przy czym długość przerwy  

w pracy wynosiła: do 3 miesięcy lub powyżej  
3 miesięcy w przypadku, gdy osoby te były pra-
cownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały 
co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodze-
nia. 

Do pracujących, zgodnie z międzynarodowymi stan-
dardami, zaliczani są również uczniowie, z którymi 
zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę  
o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, 
jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. 

Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne bada-
nia, liczba pracujących uzyskana w BAEL nie obej-
muje niektórych kategorii osób, które są wliczane 
do pracujących w sprawozdawczości z zakresu 
zatrudnienia, m.in.: pracujących mieszkających  
w hotelach pracowniczych oraz pracujących za granicą 
na rzecz polskich pracodawców. 

Pracownicy najemni w sektorze publicznym obejmują 
osoby zatrudnione w jednostkach stanowiących wła-
sność państwową i samorządu terytorialnego. Do pra-
cujących w sektorze prywatnym zaliczono pracodaw-
ców i pracujących na własny rachunek niezatrudniają-
cych pracowników, pomagających członków rodzin  
i pracowników najemnych zatrudnionych u osób fizycz-
nych oraz w pozostałych jednostkach sektora prywat-
nego. 

Klasyfikacja statusu zatrudnienia oparta została na 
International Classification of Status in Employment 
(ICSE) i wyróżnia następujące kategorie pracujących: 
 
 pracujący na własny rachunek – osoba, która 

prowadzi własną działalność gospodarczą, 
z tego 
- pracodawca – osoba, która prowadzi własną 

działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej 
jednego pracownika najemnego, 

- pracujący na własny rachunek niezatrud-
niający pracowników – osoba, która prowa-
dzi własną działalność gospodarczą i nie za-
trudnia pracowników, 

 pracownik najemny – osoba zatrudniona na 
podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie pu-
blicznym lub u pracodawcy prywatnego, 

 pomagający bezpłatnie członek rodziny – 
osoba, która bez umownego wynagrodzenia 
pomaga w prowadzeniu rodzinnej działalności 
gospodarczej. 

Do pracowników najemnych zaliczono również osoby 
wykonujące pracę nakładczą oraz uczniów, z którymi 
zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę  
o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy 
(jeżeli otrzymują wynagrodzenie). Do pracujących na 
własny rachunek zaliczono także agentów we wszyst-
kich rodzajach agencji (od 2004 r.). 

 

 had work but did not perform it: 
- due to sickness, maternity leave, parental 
leave or vacation, 
- due to other reasons, but the break in em-
ployment: did not exceed 3 months, or exceed-
ed 3 months, but these persons worked as em-
ployees and during that period received  
at least 50% of the hitherto remuneration. 
 

In accordance with the international standards, among 
the employed are also included apprentices who en-
tered into occupational training or occupational prepa-
ration contract with a private or public employer, if they 
received remuneration. 

Due to the methodological assumptions the number of 
the employed obtained from the LFS does not com-
prise some categories of persons, who are consid-
ered as employed in the establishment survey, e.g.: 
employed persons living in lodging houses for workers, 
and persons working abroad for their Polish employers. 
 

Employees in the public sector include persons  em-
ployed in the entities owned by the state and local 
governments. Among the employed in the private 
sector are included employers and own-account work-
ers without employees, contributing family members 
and employees hired by natural persons and employed 
in other private sector entities.   

 
 
The Classification of the status in employment is 
based on the International Classification of Status in 
Employment (ICSE). It specifies the following catego-
ries of the employed: 
 self-employed person – a person who conducts 

his/her own economic activity 
      in which 
-  employer – a person who conducts his/her own 

economic activity and employs at least one 
paid worker,  

- own-account worker without employees –  
a person who conducts his/her own economic 
activity and does not hire any employees, 

 

 employee – a person employed on the basis of 
employment contract by a public or private employ-
er, 

 contributing family worker – a person who helps 
without agreed upon remuneration in conducting 
family economic   activity. 

 
Among employees are also included persons perform-
ing outwork and apprentices with whom enterprises or 
natural persons signed a contract for occupational train-
ing or learning skills for a particular job (if they receive 
a payment). Among own-account workers have been 
also included agents in all system of agencies (since 
2004). 
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Od I kwartału 2015 roku dane BAEL, dotyczące wy-
konywanego zawodu, są opracowywane w oparciu 
o nową Klasyfikację Zawodów i  Specjalności 2014. 
Klasyfikacja ta, została wprowadzona rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 
2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 1145). Klasyfikacja ta 
oparta jest na „Międzynarodowej Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08” („International Standard Classification of 
Occupations ISCO-08”), zalecanej do stosowania przez 
Międzynarodową Organizację Pracy. 

Informacje o rodzaju działalności miejsca pracy 
prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności 2007 wprowadzone rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 
251, poz. 1885) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności. PKD 2007 została opracowana na podstawie 
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej 
NACE Rev. 2. 
 
W kategorii pracujących wyróżniono osoby pracujące 
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgod-
nie z zaleceniami EUROSTAT od I kwartału 2001 r. 
zmianie uległa definicja powyższych kategorii pra-
cujących. Obecnie populacja osób pracujących  
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy wyzna-
czana jest na podstawie deklaracji respondenta  
w odniesieniu do głównego miejsca pracy. 
 

 
 

 

Since the first quarter of 2015, the LFS data on per-
formed occupation have been compiled in accor-
dance with the new Classification of Occupations 
and Specialities  2014. The classification was intro-
duced by a decree of the Minister of Labour and  Social 
Policy dated August 7th, 2014 (Journal of Laws 2014, 
item 1145). The classification is based on the Interna-
tional Standard Classification of Occupations ISCO-08 
recommended by International Labour Organization. 

 
Information on the kind of activity of the place of 
work has been presented according to the Polish 
Classification of Activities 2007 (PKD) introduced by 
the Regulation of the Council of Ministers of December 
24th 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885) on the 
Polish Classification of Activities. The PKD 2007 was 
elaborated on the basis of the statistical classification 
of economic activities NACE Rev. 2. 
 
In the category of the employed, a distinction was 
made between full-time workers and part-time work-
ers. Following the EUROSTAT recommendation the 
definition of the above categories of employed 
persons has been changed since the first quarter 
of 2001. Currently the population of full-time and part-
time workers is calculated on the basis of the respon- 
dent’s declaration is respect to his/her main job. 
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1. Elastyczność organizacji czasu pracy 

W ramach modułu „Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy” przebadano, w odniesieniu do pracy 
głównej, trzy wymiary elastyczności czasu pracy, które można określić jako korzystne dla pracownika, 
tj. możliwości:  
- decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy,  
- zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych lub rodzinnych, 
- uzyskania jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na dzień.  

Pierwszy z tych aspektów elastyczności organizacji czasu pracy zbadano posługując się 3-stopniową 
skalą4: możliwość decydowania w stopniu całkowitym, częściowym lub brak możliwości decydowania 
w zakresie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, iż ponad 3/5 populacji pracujących (tj. 10 mln 686 tys. osób) nie posiadało żadnych możliwości 
kształtowania swoich godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Natomiast wśród pozostałych osób  
(tj. 5 mln 299 tys.), które przyznały, że posiadają możliwości w tej kwestii, prawie 67% (3 mln 539 
tys.) stanowiły osoby posiadające całkowitą samodzielność w decydowaniu o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy. 

W przypadku drugiego i trzeciego aspektu organizacji czasu pracy, dotyczących możliwości uzyskania 
1-2 dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na dzień oraz zwolnienia się na 1-2 godziny w ciągu 
dnia pracy, elastyczność zmierzono na takiej samej, 5-stopniowej skali pozwalającej na wskazanie  
w jakim stopniu osoba posiadała możliwość kształtowania czasu pracy w ramach tych wymiarów 
(bardzo łatwo, dosyć łatwo, dosyć trudno, bardzo trudno oraz brak możliwości). W przypadku wymia-
ru możliwość uzyskania 1-2 dni wolnego, jedynie 4,6% osób uznało, iż w ich sytuacji nie jest możliwe 
skorzystanie z urlopu z dnia na dzień, natomiast pozostałe osoby, tj. 15 mln 252 tys. pracujących, 
uznały iż posiadają taką możliwość, w tym aż ponad połowę z nich stanowiły osoby deklarujące ła-
twość otrzymania takiego urlopu (odpowiedzi ze skali: „bardzo łatwo” i „dosyć łatwo”). W przypadku 
trzeciego aspektu elastyczności organizacji czasu pracy, mówiącego o możliwości zwolnienia się na  
1-2 godziny w ciągu dnia pracy, otrzymane wyniki były zbliżone do uzyskanych dla wcześniej opisane-
go wymiaru. Co ciekawe, osób deklarujących brak możliwości otrzymania 1-2 godzin wolnego było 
nieco więcej (o 3,5 pkt. proc.) niż osób stwierdzających brak takiej alternatywy dla wymiaru możli-
wość uzyskania urlopu na 1-2 dni.  

Porównując uzyskane podstawowe wyniki dotyczące organizacji czasu pracy należy stwierdzić, iż  
z trzech analizowanych tutaj jej wymiarów, pracującym najłatwiej było skorzystać ze zwolnienia  
z pracy na 1-2 godziny, gdyż aż 54,4% osób zadeklarowało łatwość otrzymania takiego przywileju. 
Natomiast najwięcej osób, bo aż 95,4% miało możliwość (chociaż dla prawie połowy z nich było to 
trudne do osiągnięcia) skorzystania z 1-2 dni nieplanowego urlopu. Wymiar dotyczący ustalania go-
dzin pracy posiadał największe, w stosunku do pozostałych dwóch analizowanych tu aspektów orga-
nizacji czasu pracy, ograniczenia, gdyż różnice między osobami nieposiadającymi możliwości decydo-
wania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a nieposiadającymi możliwości otrzymania 1-2 dni 
nieplanowanego urlopu lub 1-2 godzin zwolnienia wyniosły odpowiednio od 58,8 pkt. proc. do  
62,3 pkt. proc. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, iż prezentowane wyniki w przypadku wymiaru, 
decydowanie o rozpoczęciu i zakończeniu pracy nie są w pełni porównywalne z wynikami dla pozo-
stałych opisywanych w niniejszym rozdziale wymiarów organizacji czasu pracy z uwagi na zastosowa-
                                                           
4 możliwość decydowania w stopniu całkowitym dotyczy odpowiedzi – „mogę samodzielnie decydować o czasie rozpoczęcia i zakończenia 
pracy”, częściowym – „mogę decydować o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy w ograniczonym zakresie”, a brak możliwości decydowa-
nia – „czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w całości ustalany jest przez pracodawcę”. 
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nie innej skali pomiaru (dla wymiaru rozpoczęcie i zakończenie pracy). Z tego względu przedstawione 
porównania, mimo zastosowania na potrzeby tej publikacji wtórnie zredukowanych skal pomiaro-
wych (redukcja skal dokonana dla pytania o możliwość wzięcia 1-2 dni wolnego oraz 1-2 godzin wol-
nego do trzech kategorii5), należy traktować z ostrożnością oraz uwzględniając powyższy fakt. 

Wykres 1. Struktura pracujących według stopnia możliwości korzystania z elastycznych form czasu 
pracy 

 
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż głównym czynnikiem, od którego zależała 
elastyczność organizacji czasu pracy w zakresie analizowanych trzech wymiarów był status zatrudnie-
nia. Osoby pracujące na własny rachunek oraz pomagający członkowie rodzin posiadali znacznie 
większą elastyczność organizacji czasu pracy niż pracownicy najemni. W przypadku możliwości łatwe-
go uzyskania 1-2 dni wolnego i zwolnienia się na 1-2 godziny z pracy, większą elastyczność posiadali 
pomagający członkowie rodzin (różnica od 3 do prawie 8 pkt. proc. w stosunku do pracujących na 
własny rachunek), zaś w zakresie samodzielnego decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończenia 
pracy, pracujący na własny rachunek (różnica prawie 4 pkt. proc. w stosunku do pomagających człon-
ków rodzin). Wśród pracujących na własny rachunek udział posiadających dużą łatwość lub swobodę 
decydowania w zakresie danej cechy organizacji czasu pracy wyniósł 93,2% w przypadku możliwości 
uzyskania 1-2 godzin wolnego, 86,0% w przypadku decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończe-
nia pracy (osoby decydujące samodzielnie) oraz 82,3% w przypadku możliwości otrzymania 1-2 dni 
wolnego. Dla porównania dla pracowników najemnych wartości te były odpowiednio o 49,3, 81,0 

                                                           
5 Skala odpowiedzi dla potrzeb części analiz w niniejszym rozdziale została zredukowana ze skali 5-stopniowej do 3 stopniowej dla pytań 
dotyczących możliwości uzyskania 1-2 dni wolnego oraz 1-2 godzin wolnego (odpowiedzi „bardzo łatwo”, „dosyć łatwo” traktowane są jako 
odpowiedź „łatwo”, odpowiedzi „dosyć trudno” i „bardzo trudno” jako odpowiedź „trudno”). Odpowiedzi „w ograniczonym zakresie” dla 
wymiaru możliwość decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy będą porównywane często z odpowiedziami wskazującymi 
na trudność uzyskania 1-2 godzin zwolnienia lub 1-2 dni urlopu, zaś odpowiedź „samodzielnie” w wymiarze decydowanie o godzinach 
rozpoczęcia i zakończenia pracy do odpowiedzi wskazujących na łatwość uzyskania 1-2 godzin wolnego lub 1-2 dni urlopu. W części tabela-
rycznej, zamieszczonej po części analitycznej, zaprezentowano wyniki według skali pomiarowej zastosowanej w ankiecie, co pozwala na 
dokonywanie porównań innego typu między zmiennymi. 

11%
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oraz 40,0 pkt. proc. niższe. Możliwość łatwego uzyskania 1-2 dni wolnego było tą cechą, która naj-
mniej różnicowała osoby posiadające różny status zatrudnienia (pracownicy najemni, pracujący na 
własny rachunek, pomagający członkowie rodzin), gdyż różnice między tymi grupami dla tego właśnie 
aspektu organizacji czasu pracy były najmniejsze, choć i tak bardzo wysokie (wyniosły: między pracu-
jącymi na własny rachunek a pracownikami najemnymi 40,0 pkt. proc., między pomagającymi człon-
kami rodzin a pracownikami najemnymi 47,9 pkt. proc.). Różnica między pracującymi na własny ra-
chunek a pracownikami najemnymi najsilniej zaznaczyła się w przypadku pierwszego wymiaru, tj. 
możliwości decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy i wyniosła 81,0 pkt. proc. Po-
dobnie sytuacja prezentowała się dla pomagających członków rodzin (różnica 72,3 pkt. proc.). 

Wykres 2.  Odsetek pracujących mających samodzielność lub łatwość elastycznego kształtowania 
czasu pracy w danej kategorii statusu zatrudnienia 

 

Odsetek osób, które nie miały możliwości decydowania w zakresie omawianych trzech wymiarów 
organizacji czasu pracy, był w przypadku pomagających członków rodzin i pracujących na własny ra-
chunek zbliżony do zera (wyniósł od 0,2% do 2,1% w zależności od rozpatrywanego wymiaru organi-
zacji czasu pracy). Dla porównania wśród pracowników najemnych jest zdecydowanie więcej osób 
bez możliwości decydowania w zakresie tych trzech cech organizacji czasu pracy, zaś szczególnym 
przypadkiem jest tutaj wymiar dotyczący ustalania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, dla które-
go odnotowano aż 84,0% osób nie posiadających wpływu na ten aspekt swojej pracy.  

Otrzymane wyniki wskazują na różnice w zależności od sektora własności miejsca pracy, tj. na wyraź-
ną korzyść w zakresie elastycznego kształtowania czasu pracy w przypadku pracujących  
w sektorze prywatnym (różnice w udziałach dla poszczególnych sektorów wyniosły odpowiednio od  
9 pkt. proc. dla grupy osób deklarujących łatwość uzyskania 1-2 dni wolnego, do prawie 25 pkt. proc. 
dla osób samodzielnie decydujących o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy). Okazuje się jednak, iż 
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po włączeniu do analizy zmiennej status zatrudnienia to nie przynależność do sektora własności 
(prywatnego, publicznego) zadecydowała o uzyskanych wynikach, ale w znacznej mierze posiadany 
przez osoby status zatrudnienia. Duże możliwości w zakresie elastycznego kształtowania swojego 
czasu pracy pracujących na własny rachunek i pomagających członków rodzin wpłynęły na większą 
elastyczność czasu pracy w sektorze prywatnym. W przypadku pracowników najemnych zatrudnio-
nych w sektorze prywatnym i publicznym tak znaczne różnice nie wystąpiły (odnotowano różnice 
rzędy kilku pkt. proc.). Należy zwrócić uwagę, że w zakresie możliwości łatwego uzyskania 1-2 dni 
urlopu pracownicy najemni zatrudnieni w sektorze publicznym dysponowali większymi możliwościa-
mi w tej kwestii niż zatrudnieni w sektorze prywatnym, odmiennie niż w przypadku pozostałych ana-
lizowanych tu aspektów organizacji czasu pracy. 

Analizując fenomen dużej elastyczności organizacji czasu pracy wśród osób ze statusem pomagają-
cych członków rodzin oraz pracujących na własny rachunek należy zauważyć, iż spory udział tych grup 
stanowią pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych – ich odsetek wynosi odpowiednio 
wśród pracujących na własny rachunek blisko 42%, zaś w przypadku pomagających członków rodzin 
stanowią oni znaczną większość tej grupy, tj. ponad 86%. Z dalszej analizy wynika, iż fakt pracy  
w indywidualnym gospodarstwie rolnym miał istotne znaczenie w odniesieniu do elastycznych form 
organizacji czasu pracy. Prawie połowę, tj. ponad 46%, pracujących na własny rachunek posiadają-
cych możliwość samodzielnego decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy stanowiły 
osoby pracujące w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wśród pomagających członków rodzin 
prawie dziewięć osób na dziesięć, mogących samodzielnie decydować o czasie pracy, stanowili pracu-
jący w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Bardzo podobnie sytuacja przedstawiała się w przy-
padku pozostałych dwóch aspektów organizacji czasu pracy, tj. możliwości uzyskania 1-2 dni wolnego 
lub 1-2 godzin zwolnienia z pracy, choć tutaj udziały pracujących w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym wśród pracujących na własny rachunek deklarujących łatwość w kształtowaniu tych wymia-
rów były nieco niższe (od 41 % do 44%). 

Ze względu na fakt, że wśród ogółu pracujących na własny rachunek oraz pomagających członków 
rodzin, którzy to odznaczali się jak pokazaliśmy wcześniej, dużą elastycznością organizacji czasu pra-
cy, było więcej osób zamieszkałych na wsi, nie jest zaskoczeniem wynik, zgodnie z którym wieś okaza-
ła się miejscem o nieco lepszej elastyczności organizacji czasu pracy niż miasto. Udziały osób mogą-
cych łatwo zwolnić się na 1-2 godziny w ciągu dnia pracy lub uzyskać nieplanowany urlop na 1-2 dni, 
bądź decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy mieszkających na wsi były 
większe niż w mieście (odpowiednio 57,3%, 51,5%, 31,3 % na wsi w stosunku do 52,6%, 50,7%, 16,3% 
w mieście). Różnice między wsią a miastem najbardziej widoczne były przede wszystkim w zakresie 
wymiaru dot. możliwości samodzielnego decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy  
i wyniosły 15 pkt. proc. dla grupy samodzielnie decydującej w tym wymiarze oraz 10,7 pkt. proc. dla 
grupy wskazującej na brak możliwości decydowania w tym wymiarze (najmniej znaczącą różnicę mię-
dzy wsią a miastem uzyskano dla kategorii możliwość łatwego otrzymania urlopu na 1-2 dni, gdyż 
wyniosła tylko 0,8 pkt. proc.). Ponadto, jeżeli uwzględnimy wyłącznie tylko absolutną (nieograniczo-
ną) elastyczność w wymiarach takich jak: możliwość uzyskania 1-2 godzinnego zwolnienia lub 1-2 dni 
urlopu (odpowiedzi typu „bardzo łatwo”) zauważalna jest znaczna przewaga elastyczności wśród 
pracujących mieszkańców wsi w stosunku do zamieszkujących w miastach: 21,4% wobec 15,2% dla 
wymiaru 1-2 dni wolnego oraz 28,3% wobec 18,2% dla wymiaru 1-2 godziny zwolnienia.  
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Wykres 3.  Odsetek pracujących mających samodzielność lub łatwość elastycznego kształtowania 
czasu pracy w zależności od miejsca zamieszkania 

 

Na większą elastyczność pracujących mieszkańców wsi w stosunku do miast w poszczególnych wy-
miarach organizacji czasu pracy znaczny wpływ miał istotny udział osób pracujących w sekcji  
A wg klasyfikacji PKD, tj. „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo” wśród ogółu pracujących na 
wsi (27,6%). Gdyby z analizy wyłączyć pracujących w tej sekcji, wówczas to miasto okazałoby się 
znacznie bardziej elastycznym miejscem pracy niż wieś – inaczej mówiąc praca w innych sekcjach niż 
sekcja A dla mieszkańców wsi jest związana najczęściej z mniejszymi możliwościami w zakresie roz-
ważanych tutaj aspektów organizacji czasu pracy niż praca w analogicznych sekcjach w mieście. 

Rodzaj działalności miejsca pracy respondentów także stanowił czynnik różnicujący uzyskane wyniki. 
W przypadku wszystkich trzech wymiarów organizacji czasu pracy największą elastyczność odnoto-
wano dla sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, a następnie „Działalność profesjonal-
na, naukowa i techniczna” (obejmująca m.in. instytucje naukowe, agencje reklamy i badań, biura 
architektoniczne, biura doradców np. podatkowych, kancelarie prawnicze). Udział odpowiedzi wska-
zujących na dużą elastyczność organizacji czasu pracy w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo” wyniósł odpowiednio od 80,0% w przypadku łatwego uzyskania 1-2 dni wolnego do 
93,1% dla swobody otrzymania 1-2 godzin wolnego, zaś w przypadku sekcji „Działalność profesjonal-
na, naukowa i techniczna” od 39,9% dla samodzielnego decydowania o czasie rozpoczęcia i zakoń-
czenia pracy do 79,7% dla możliwości zwolnienia się na 1-2 godziny. Dalsza kolejność sekcji  
o wysokiej elastyczności była różna w zależności od badanego aspektu organizacji czasu pracy. Dla 
wymiarów: możliwość uzyskania 1-2 dni wolnego lub 1-2 godzin zwolnienia do sekcji o wysokiej ela-
styczności (powyżej 60% odpowiedzi twierdzących) zaliczyć należy: „Działalność związaną z obsługą 
rynku nieruchomości”, „Pozostałą działalność usługową”, ”Informację i komunikację”, „Działalność 
związaną z kulturą i rozrywką”. Ponadto dla „Działalności finansowej i ubezpieczeniowej” próg 60% 
został przekroczony w przypadku jednego wymiaru organizacji czasu pracy, tj. możliwości otrzymania 
1-2 godzin wolnego.  
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Rozpatrując trzeci aspekt organizacji czasu pracy, tj. możliwość kształtowania godzin pracy, nawet 
gdy uwzględnimy wszystkie odpowiedzi wskazujące na możliwość decydowania w tym wymiarze  
(w stopniu samodzielnym lub ograniczonym), to dla prawie wszystkich sekcji PKD udziały osób decy-
dujących w tej kwestii były zazwyczaj znacznie niższe, niż w przypadku łatwego decydowania  
w zakresie dwóch pozostałych aspektów organizacji czasu pracy. Jedynym wyjątkiem od tej reguły 
była sekcja „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, gdzie próg elastyczności w tym wymiarze 
osiągnięto na bardzo wysokim poziomie 91,2% (82,7% przy uwzględnieniu tylko samodzielnego decy-
dowanie w tym wymiarze), co oznaczało wynik wyższy dla tej sekcji w stosunku do wymiaru możli-
wość łatwego otrzymania urlopu na 1-2 dni. Kolejne najwyższe odsetki odpowiedzi dla tego wymiaru 
(przekraczające próg 50% odpowiedzi wskazujących na posiadanie jakichkolwiek możliwości w zakre-
sie kształtowania godzin pracy), odnotowano również dla następujących sekcji PKD: „Działalność pro-
fesjonalna, naukowa i techniczna” (59,8%), „Informacja i komunikacja” (52,9%), „Pozostała działal-
ność usługowa” (52,5%). W czołówce sekcji PKD w tym wymiarze znalazły się zatem również te sek-
cje, które uzyskały dobre wyniki elastyczności dla pozostałych dwóch rozpatrywanych wymiarów 
organizacji czasu pracy. 

Wykres 4.  Odsetek pracujących mających możliwość lub łatwość elastycznego kształtowania czasu 
pracy w wybranych sekcjach PKD 

 

W przypadku analizy wymiarów organizacji czasy pracy ze względu na sekcje PKD miejsca pracy warto 
również spojrzeć na to, które z nich charakteryzowały się małą elastycznością w zakresie czasu pracy. 
Zdecydowanym liderem w tej kwestii jest sekcja „Górnictwo i wydobywanie”, gdzie w przypadku 
decydowania o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz zwolnienia się na 1-2 godziny z pracy 
odnotowano najwyższe w stosunku do pozostałych sekcji udziały odpowiedzi wskazujących na brak 
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możliwości w tym zakresie (odpowiednio: 95,2% oraz 39,0%). W przypadku trzeciego wymiaru, moż-
liwość otrzymania urlopu na 1-2 dni, największe problemy napotkały tutaj osoby zatrudnione  
w sekcji „Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby”, gdyż 17,4% osób zatrudnionych w tej sekcji nie posiadało zupełnie moż-
liwości uzyskania takiego nieplanowanego urlopu. Bardzo ograniczone możliwości we wszystkich 
trzech wymiarach zaobserwowano wśród wykonujących pracę w sekcjach: „Przetwórstwo przemy-
słowe”, „Edukacja”, „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”. Osoby zatrudnione w sekcjach takich 
jak: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych”, „Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działal-
ność związana z rekultywacją” oraz „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe za-
bezpieczenia społeczne” posiadały natomiast ograniczone możliwości przede wszystkim w obszarze 
elastycznego kształtowania godzin przychodzenia i wychodzenia z pracy.  

Wykres 5. Odsetek pracujących niemających możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy  
w wybranych sekcjach PKD  

 
Zawodami z najwyższą elastycznością we wszystkich trzech aspektach organizacji czasu pracy były 
zawody z grupy wielkiej KZiS „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy”. 82,2% wykonujących te zawody  
w przypadku wymiaru możliwość otrzymania 1-2 dni wolnego i 95,8% w przypadku wymiaru możli-
wość otrzymania 1-2 godzin zwolnienia z pracy, mogło łatwo skorzystać z tych możliwości. Na drugim 
miejscu uplasowali się, również w obszarze wszystkich trzech wymiarów, „Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” (od 74,6% dla możliwości łatwego uzyskania 1-2 godzin wol-
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nego do 34,0% dla samodzielnego decydowania w zakresie godzin rozpoczynania  
i kończenia pracy). Na trzeciej pozycji znaleźli się „Technicy i inny średni personel”, 57,6% pracujących 
w zawodach z tej grup stanowiły osoby posiadające możliwość swobodnego zwolnienia się na 1-2 
godziny z pracy, a 16,0% mający możliwość decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy6. 
Czwartą w kolejności była grupa zawodowa „Specjalistów”, dla której uzyskano wskaźniki od 53,8% 
dla osób deklarujących łatwość decydowania w zakresie otrzymania 1-2 godzin zwolnienia w ciągu 
dnia pracy do 15,4% dla osób samodzielnie decydujących o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pra-
cy. W przypadku trzeciego wymiaru dotyczącego decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia 
pracy wartości otrzymane dla poszczególnych grup zawodów odbiegały znacznie (za wyjątkiem grupy 
„Rolnicy…”) od wyników otrzymanych w pozostałych dwóch wymiarach organizacji czasu pracy, gdyż 
kolejne najlepsze wyniki dla tego wymiaru kształtowały się w granicach od 1% do 34%. Dla możliwo-
ści samodzielnego decydowania o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy różnice  
w wynikach między pracującymi wykonującym zawody z grupy „Rolnicy…”, a pozostałymi grupami 
były największe i zaczynały się od 55,5 pkt. proc. 

Tablica 1. Odsetek pracujących mających samodzielności lub łatwość elastycznego kształtowania 
czasu pracy według wybranych grup zawodów 

 
 
 

Wyszczególnienie 

Pracujący 

mający 
łatwość otrzymania  

1-2 dni urlopu 

mający łatwość uzy-
skania 

 1-2 godzin zwolnienia  
z pracy 

samodzielnie decydują-
cy w zakresie godzin 

rozpoczynania  
i kończenia pracy 

w % 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy 66,0 74,6 34,0 

Specjaliści 51,0 53,8 15,4 
Technicy i inny średni personel 54,1 57,6 16,0 
Pracownicy biurowi 47,5 48,8 4,7 
Pracownicy usług i sprzedawcy 41,1 42,9 16,5 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 82,2 95,8 89,5 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 47,1 47,9 13,4 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 33,5 32,4 7,4 
Pracownicy wykonujący prace proste 41,0 42,8 4,7 
Siły Zbrojne 30,2 32,3 1,0 

 
Grupami zawodów, na drugim biegunie elastyczności organizacji czasu pracy, tj. zawodami których 
wykonywanie wiązało się z najbardziej ograniczonymi możliwościami wpływu na organizację swojego 
czasu pracy były: „Siły zbrojne”, „Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”, „Pracownicy wykonujący 
prace proste” (a w przypadku możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończeni pracy rów-
nież „Pracownicy biurowi”, dla których otrzymano prawie identyczne wyniki jak dla „Pracowników 
wykonujących prace proste”). W przypadku tych grup zawodów od 6,3% do 12,5% wykonujących je 
osób nie miało możliwości otrzymania 1-2 dni wolnego (z dnia na dzień), a od 10,7% do 18,9% nie 
posiadało możliwości zwolnienia się na 1-2 godziny i aż od 83,3% do 95,8% osób nie mogło decydo-
wać o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

                                                           
6 W przypadku wymiaru możliwość samodzielnego decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy na trzecim miejscu należy ex 
aequo odnotować także grupę „Pracowników usług i sprzedawców” (16,5%). 
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Wykres 6. Odsetek pracujących niemających możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy  
w wybranych grupach zawodów 

 

Kolejną zmienną istotnie różnicującą uzyskane wyniki był wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny). 
W zakresie wszystkich trzech aspektów organizacji czasu pracy opisanych w tym rozdziale, osoby 
pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy dysponowały znacznie większymi możliwościami niż 
osoby pracujące na pełen etat, a różnice między nimi we wszystkich wymiarach były bardzo zbliżone  
i kształtowały się w granicach 16 pkt. proc. 

Tablica 2. Odsetek pracujących mających samodzielność lub łatwość elastycznego kształtowania cza-
su pracy w zależności od wymiaru czasu pracy 

Wyszczególnienie 

Pracujący 

samodzielne  
decydujący o czasie 

rozpoczęcia i ukończe-
nia pracy 

mający łatwość  
uzyskania zwolnienia z 
pracy na 1-2 godziny 

mający łatwość  
uzyskania 1-2 dni  

urlopu 

w % 

Pracujący:    

w pełnym wymiarze czasu pracy 21,0 53,3 49,8 

w niepełnym wymiarze czasu pracy 36,6 68,9 66,4 
Różnica (w pkt. proc.) 15,6 15,6 16,6 

 
Kolejną ważną zmienną według której chcielibyśmy zaprezentować otrzymane wyniki, dla trzech wy-
miarów organizacji czasu pracy, jest płeć. Kobiety pomimo, iż statystycznie częściej wykonują obo-
wiązki związane z opieką nad dziećmi7, deklarowały mniejszą niż mężczyźni elastyczność  
w zakresie trzech opisywanych tu możliwości organizacji czasu. Najbardziej skorelowany ze zmienną 
płeć okazał się wymiar dotyczący decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, różnice 
wyniosły bowiem 6,5 pkt. proc. dla samodzielnego decydowania w tej kwestii oraz 8,4 pkt. proc.  

                                                           
7 Na powyższy fakt wskazują m.in. wyniki badania modułowego BAEL „Praca a o obowiązki rodzinne” z 2010 r. 
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w przypadku braku możliwości decydowania w tej kwestii na korzyść mężczyzn8. Dla pozostałych 
wymiarów różnice między płciami nie były znaczące. 

Wykres 7.  Odsetek pracujących mających samodzielność lub łatwość elastycznego kształtowania 
czasu pracy oraz niemających takich możliwości w zależności od płci 

 
Wyniki uzyskane dla poszczególnych wymiarów organizacji czasu pracy różniły się również  
w zależności od wieku respondentów. Najmniej możliwości w zakresie kształtowania godzin pracy 
posiadali pracownicy w grupach najmłodszych, tj. w wieku 15-19 oraz 20-24 lata (odpowiednio ponad 
85% oraz 79% z nich nie mogło zupełnie decydować o czasie rozpoczęcia i wyjścia z pracy). Najbar-
dziej uprzywilejowanymi grupami były z kolei grupy najstarsze, tj. w wieku 60-64 lata oraz  
65 lat i więcej, gdyż odpowiednio prawie 43% oraz 65% z nich mogło decydować o czasie rozpoczęcia 
i zakończenia pracy. Możliwość kształtowania godzin swojej pracy wzrastała wyraźnie wraz z wiekiem 
respondentów. Podobna tendencja wystąpiła również w pozostałych analizowanych tutaj aspektach 
organizacji czasu pracy – odsetki osób dysponujących elastycznością czasu pracy wzrastały również 
wraz z wiekiem respondentów9. W najlepszej sytuacji znaleźli się znów pracownicy starsi (65 lat  
i więcej), z których aż 76,7% zadeklarowało dla wymiaru możliwość otrzymania 1-2 godzinnego zwol-
nienia z pracy duże możliwości w tym wymiarze (odpowiedzi typu bardzo łatwo i dość łatwo). Grupę 
tą zatem dzieliło od grupy w najmniej korzystnej sytuacji (20-24 lat) prawie 33 pkt. proc.  
W przypadku wymiaru możliwość łatwego otrzymania 1-2 dni wolnego ta sama najstarsza grupa wie-
kowa osiągnęła wynik 73,7%, przewyższając zatem grupę wiekową 15-19 lat o ponad 35 pkt. proc. 
Tak dobre wyniki dla najstarszej analizowanej tutaj grupy wieku są związane m.in. z tym, że blisko 
48% wszystkich pracujących w wieku 65 lat i więcej wykonuje swoją pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy co jak wykazano wcześniej sprzyja kształtowaniu swojego czasu pracy. 

 

 

                                                           
8 Korzystniejszą sytuację w przypadku mężczyzn na rynku pracy w zakresie powyższych wymiarów można częściowo uzasadnić większym 
odsetkiem wśród pracujących mężczyzn niż wśród kobiet grupy pracujących na własny rachunek (22,4 % dla mężczyzn, 13,3% dla kobiet). 
Pracujący na własny rachunek, jak pokazaliśmy wcześniej charakteryzowali się globalnie większą elastycznością czasu pracy. 
9 Niewielkie odstępstwa w tej kwestii wystąpiły w zmiennej możliwość uzyskania 1-2 godzin zwolnienia dla grupy wiekowej 15-19 lat, która 
była nieznacznie w lepszej sytuacji od grupy wobec niej starszej tj. w wieku 20-24 lata oraz dla grupy wiekowej 45-54 dla obu wymiarów. 
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Wykres 8.  Odsetek pracujących mających możliwość lub łatwość elastycznego kształtowania czasu 
pracy w zależności od wieku. 

 

2. Wpływ wymagań pracodawcy/klienta na organizację czasu pracy 

Poprzedni rozdział poświęcony był możliwościom jakie przysługują osobom pracującym w zakresie 
korzystania z elastycznych form pracy. W tej części zajmiemy się kolejnym tematem objętym „Bada-
niem organizacji i rozkładu czasu pracy” tzn. zagadnieniom dotyczącym wpływu wymagań pracodaw-
ców lub klientów na organizację czasu pracy – tego na ile te czynniki mogą determinować rozkład 
dnia pracy badanych osób. Dotyczyło to m. in. sytuacji związanych z koniecznością wcześniejszego 
rozpoczynania bądź późniejszego kończenia pracy, wydłużania dnia pracy, pracy w nadgodzinach (bez 
względu na to, czy były one płatne, czy nie) ze względu na charakter realizowanych zadań lub wyma-
gania pracodawcy/klienta. W sytuacji pracy zmianowej mogło to z kolei dotyczyć konieczności dosto-
sowywania ustalonego wcześniej grafiku do potrzeb pracodawcy, klienta lub aktualnie wykonywa-
nych zadań itp.  

Tablica 3. Pracujący ze względu na konieczność dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań według płci i miejsca za-
mieszkania  

Wyszczególnienie  

Pracujący 

ogółem 

dostosowujący swój czas pracy do wymagań pracodawcy/klienta lub cha-
rakteru wykonywanych zadań 

co najmniej raz w miesiącu  rzadziej niż raz w 
miesiącu  razem w tym, co najmniej raz w 

tygodniu  
w tysiącach 

OGÓŁEM 15986 4648 2302 11337 
 Mężczyźni 8791 2844 1439 5947 
 Kobiety 7195 1804 862 5391 
 MIASTO 9744 2916 1495 6829 
 WIEŚ 6241 1733 807 4509 
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Analizując powyższe zjawisko okazało się, że 29,1% (tj. 4 mln 648 tys.) populacji osób pracujących 
musiało w wykonywanej przez siebie pracy przynajmniej raz w miesiącu dostosowywać/zmieniać 
swój czas pracy z uwagi na wymagania stawiane im przez pracodawcę lub klienta, bądź ze względu na 
charakter realizowanych zadań. W niemal połowie przypadków taka dyspozycyjność wymagana była 
co najmniej raz w tygodniu. 

Zjawisko to było nieco częstsze wśród mieszkańców miast (29,9%) niż wsi (27,8%). W większym stop-
niu dotyczyło mężczyzn niż kobiet – 32,4% pracujących mężczyzn musiało dostosowywać swój czas 
pracy do wymagań pracodawców/klientów, natomiast wśród kobiet odsetek ten kształtował się na 
poziomie 25,1%.  

Wykres 9. Struktura pracujących według konieczności dostosowywania swojego czasu pracy do wy-
magań pracodawcy/klienta lub charakteru wykonywanych zadań oraz statusu zatrudnie-
nia  

27%

73%

POMAGAJĄCY 
CZŁONKOWIE RODZIN

29%

71%

PRACUJĄCY OGÓŁEM
Pracujący dostosowujący 
swój czas pracy do 
wymagań 
pracodawcy/klienta, 
charakteru 
wykonywanych zadań raz 
w miesiącu i częściej 

Pracujący dostosowujący 
swój czas pracy do 
wymagań 
pracodawcy/klienta, 
charakteru 
wykonywanych zadań 
rzadziej niż raz w 
miesiącu 

27%

73%

PRACOWNICY NAJEMNI

39%

61%

PRACUJĄCY NA 
WŁASNY RACHUNEK

54%
46%

w tym: Pracodawcy

 

Cechą, która w największym stopniu decydowała o konieczności dostosowywania swojego czasu pra-
cy do wymagań pracodawców lub klientów był status zatrudnienia (patrz Wykres 9.). Na podstawie 
uzyskanych wyników widać, że grupą, która była najbardziej podatna na wpływ czynników zewnętrz-
nych (oczekiwania klientów lub typ realizowanych zadań) na rozkład czasu pracy były osoby pracujące 
na własny rachunek, w szczególności pracodawcy. Takie osoby ze względu na charakter wykonywanej 
pracy i rolę w niej pełnioną w szczególny sposób musiały reagować na wymagania klientów i dosto-
sowywać do nich swój czas pracy. W zbiorowości pracujących na własny rachunek aż 39,3% osób 
musiało przynajmniej raz w miesiącu zmienić typową dla siebie organizację czasu pracy ze względu na 
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wymagania klientów bądź charakter wykonywanych zadań. W ramach tej zbiorowości szczególną 
grupę stanowili pracodawcy – w ich przypadku odsetek osób zmieniających rozkład swojego dnia 
pracy wynosił 53,5%. Wartość ta wydaje się być dość wysoka, szczególnie jeśli zestawimy ją z sytuacją 
pracowników najemnych oraz pomagających członków rodzin, dla których powyższy wskaźnik kształ-
tował się na poziomie niemal dwukrotnie niższym – odpowiednio 26,8% oraz 26,5%. Widać zatem, że 
im większa odpowiedzialność i samodzielność decydowania o wykonywanych zadaniach, tym większa 
potrzeba i możliwość dostosowywania swojej organizacji czasu pracy do wymagań odbiorcy ze-
wnętrznego.  

Powyższa sytuacja znajduje odzwierciedlenie także na poziomie analizy sektora działalności gospo-
darczej. Osoby pracujące w sektorze prywatnym w znacznie większym stopniu dostosowują swój 
rozkład czasu pracy do oczekiwań klientów/pracodawców niż to ma miejsce w przypadku osób pracu-
jących w sektorze publicznym. W pierwszej grupie taka sytuacja dotyczyła 31,5% tej zbiorowości, 
natomiast w drugiej 21,6%.  

W analizie grup zawodów pod względem konieczności dostosowywania swojego harmonogramu do 
aktualnych potrzeb również widoczna była zależność zaobserwowana wcześniej w kontekście statusu 
na rynku pracy. Grupą zawodową, która w największym stopniu podlegała wpływowi pracodaw-
cy/klienta bądź charakteru prac na swój plan dnia byli „Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy” czyli osoby charakteryzujące się pewną dozą autonomiczności  
w wykonywanej pracy (dużą część tych osób stanowili pracujący na własny rachunek). Wśród tych 
osób odsetek zmuszonych przynajmniej raz w miesiącu dostosowywać swój harmonogram do wyma-
gań klienta kształtował się na poziomie 39,7%. Zjawisko to było nieco rzadsze wśród takich grup za-
wodowych jak „Technicy i inny średni personel” – 33,0% oraz „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” 
– 30,8%. W najmniejszym stopniu konieczność dopasowywania swojego czasu względem innych do-
tyczyła „Pracowników biurowych” (19,3%), osób „Wykonujących prace proste” (23,0%) oraz „Rolni-
ków, ogrodników, leśników i rybaków” (23,6%).  

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności miejsca pracy największą zależność pomiędzy wymaganiami 
pracodawców/klientów lub charakterem wykonywanych prac a rozkładem czasu pracy zaobserwo-
wać można było u osób pracujących w ramach sekcji PKD „Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna” (44,5%), „Budownictwo” (42,5%) oraz „Pozostała działalność usługowa” (41,0%).  
W najmniejszym stopniu wpływ ten odczuwalny był wśród osób pracujących w „Górnictwie 
i wydobywaniu” (11,8%) a także w „Edukacji” (21,0%). 

Odnotowano również niewielką zależność pomiędzy poziomem wykształcenia osób pracujących 
a koniecznością dostosowywania czasu pracy do potrzeb pracodawcy/klienta – w największym stop-
niu dotyczyła ona osób z wykształceniem wyższym (wśród tej zbiorowości 31,1% zadeklarowało, że 
musi co najmniej raz w miesiącu dostosowywać swój harmonogram czasu pracy) w najmniejszym 
osób z wykształceniem policealnym (26,6%), zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym lub niż-
szym (w obu przypadkach odsetek ten wynosił 27,0%).  

Kolejnym zagadnieniem, silnie powiązanym z koniecznością dostosowywania czasu pracy do wyma-
gań pracodawcy/klienta, które zostało poruszone w badaniu była kwestia dyspozycyjności pracow-
ników w ich wolnym czasie. Zadano pytanie o to, czy w okresie ostatnich 2 miesięcy w czasie wolnym 
od pracy kontaktowano się z badanymi osobami w sprawach służbowych, oraz czy wiązało się z tym 
oczekiwanie bezzwłocznego zajęcia się danym zadaniem. Osobami, które inicjowały taki kontakt mo-
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gli być zarówno przełożeni, koledzy z pracy, partnerzy biznesowi jak i klienci. Forma kontaktu mogła 
być bardzo różna – mogło się to odbywać drogą telefoniczną, mailową, osobiście lub w inny sposób. 
Czas wolny od pracy definiowany był jako czas pomiędzy zakończeniem jednego dnia pracy a rozpo-
częciem kolejnego. Dotyczyło to także weekendów oraz urlopów. 

Tablica 4. Pracujący, z którymi utrzymywano kontakty w sprawach służbowych w czasie wolnym od 
pracy według poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 
ogółem 

Pracujący 

razem 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od pracy w 
sprawach służbowych 

z którymi nie 
kontaktowa-

no się w 
czasie wol-

nym od pracy 
w sprawach 
służbowych 

 raz lub 
dwa razy 

 kilkukrotnie 

razem 

wobec któ-
rych oczeki-
wano bez-

zwłoczne-go 
zajęcia się 

danym zada-
niem 

wobec których 
nie oczekiwa-
no bezzwłocz-
ne-go zajęcia 

się danym 
zadaniem 

      w tysiącach     

OGÓŁEM 15985  4767  3222  1544  1011  533  11219  

 Mężczyźni 8790  2934  1921  1013  678  336  5856  

 Kobiety 7195  1833  1302  531  334  197  5362  

 MIASTA 9744  3274  2141  1133  741  392  6470  

 WIEŚ 6241  1492  1082  411  270  141  4749  

Uzyskane wyniki wskazują na występowanie podobnych zależności jak w przypadku dostosowywania 
czasu pracy do wymagań pracodawców/klientów. Sytuacje kontaktów w sprawach służbowych  
w czasie wolnym od pracy w okresie ostatnich 2 miesięcy potwierdziło 29,8% (tj. 4 mln 767 tys.) po-
pulacji osób pracujących. W przypadku 20,2% pracujących (3 mln 222 tys. osób) kontakty te miały 
miejsce jeden lub dwa razy. Dla 9,7% pracujących były one częstsze niż dwa razy – wśród tej grupy 
blisko 2/3 (1 mln 11 tys. osób) musiało niezwłocznie zająć się wykonaniem zleconego zadania. 

Zjawisko to było nieco bardziej powszechne wśród mieszkańców miast (33,6%) niż wsi (23,9%). 
W większym stopniu dotyczyło mężczyzn niż kobiet – 33,4% pracujących mężczyzn zadeklarowało, 
że w ciągu ostatnich 2 miesięcy kontaktowano się z nimi w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy, natomiast wśród kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 25,5%. 
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Wykres 10. Struktura pracujących według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie 
wolnym od pracy i statusu zatrudnienia  

31%

69%

PRACOWNICY NAJEMNI

30%
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się w czasie wolnym 
od pracy w sprawach 
służbowych

 

Kontakty w sprawach służbowych w czasie wolnym od pracy kształtowały się na zbliżonym poziomie 
bez względu na status zatrudnienia na rynku pracy – wśród pracowników najemnych dotyczyło to 
30,7%, a wśród osób pracujących na własny rachunek 29,5% (wyjątek stanowili pomagający członko-
wie rodzin, dla których odsetek ten wyniósł 7,9%). Była to sytuacja odmienna o tej zaobserwowanej 
w kontekście konieczności zmiany rozkładu czasu pracy ze względu na wymagania pracodaw-
ców/klientów, gdzie zjawisko to było obserwowane zdecydowanie częściej wśród pracujących na 
własny rachunek niż pracowników najemnych. Przyglądając się jednak bliżej zbiorowości pracujących 
na własny rachunek widać, że wśród nich grupą, która charakteryzowała się zdecydowanie większym 
odsetkiem osób, z którymi kontaktowano się w sprawach służbowych poza godzinami pracy byli pra-
codawcy – kształtował się on na poziomie 57,2%. Dodatkowo aż od 23,5% tej zbiorowości oczekiwa-
no bezzwłocznego zajęcia się zadaniem w sprawie, w której się z nimi kontaktowano.  

Analizując częstotliwość kontaktów służbowych w czasie wolnym od pracy z uwzględnieniem wyko-
nywanego zawodu, widoczne jest stosunkowo najczęstsze występowanie tego zjawiska wśród grupy 
„Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” (dotyczyło ono 57,5% tej zbioro-
wości), następnie „Specjaliści” (39,4%) oraz „Technicy i inny średni personel” (37,4%). Najrzadziej 
występowało ono wśród osób pracujących jako „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (6,2%) oraz  
w grupie „Pracowników wykonujących prace proste” (18,2%). 
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W przypadku korelacji pomiędzy natężeniem kontaktów w sprawach zawodowych w czasie wolnym 
od pracy a sekcją PKD miejsca pracy, najsilniejszą zależność odnotowano wśród pracowników firm 
zajmujących się „Działalnością profesjonalną, naukową i techniczną” (46,6% potwierdziło takie kon-
takty), „Informacją i komunikacją” (46,3%) oraz „Działalnością związaną z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi” (40,2%). Najmniejsza zależność, podobnie jak to miało miejsce 
w przypadku wykonywanego zawodu, obserwowana była w „Rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie 
i rybactwie” (8,6%) oraz w „Górnictwie i wydobywaniu” (19,8%). Nie miał natomiast znaczenia status 
własnościowy firmy – zarówno osoby pracujące w sektorze prywatnym jak i publicznym w podobnym 
stopniu podlegały omawianemu zjawisku (29,9% oraz 29,7%). 

Poziom wykształcenia osób pracujących także był czynnikiem, który miał znaczenie w odniesieniu do 
stopnia natężenia kontaktów w celach służbowych poza godzinami pracy – im był on wyższy tym 
większa była ich częstotliwość. W grupie osób z wykształceniem wyższym aż 39,6% wskazywało na 
występowanie takich kontaktów w okresie ostatnich 2 miesięcy natomiast w zbiorowości pracowni-
ków posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i niższe taka sytuacja doty-
czyła odpowiednio 21,4% i 14,8% omawianych populacji. 

3. Elastyczność w zakresie rodzaju i kolejności wykonywanych zadań 

Wpływ osób pracujących na rodzaj i charakter wykonywanych zadań był kolejnym aspektem dotyczą-
cym elastyczności pracy, poruszonym w „Badaniu organizacji i rozkładu czasu pracy”. Zagadnienie to 
odnosiło się do możliwości samodzielnego decydowania o sposobie wykonywania pracy, jak i do 
stopnia dowolności w określaniu i wyborze tego co się robi – tego na ile badane osoby mogły kreo-
wać i definiować zadania wykonywane w swojej pracy. Ponadto badano możliwość decydowania  
o kolejności wykonywanych zadań – tego w jakim stopniu osoby objęte badaniem były autonomiczne 
w ustalaniu kolejności realizowanych przez siebie prac.  

Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że grupę mającą wpływ na charakter oraz kolejność wykony-
wanych prac będą tworzyły osoby, które odpowiedziały, że w dużym lub w pewnym stopniu wpływa-
ją na charakter i porządek wykonywanych zadań. Natomiast populację, która nie ma wpływu na cha-
rakter oraz kolejność wykonywanych prac stanowić będą osoby, które w badaniu odpowiedziały, 
że mają nieznaczny wpływ bądź nie mają żadnego wpływu na rodzaj i kolejność wykonywanych 
prac. 

Analizując możliwości osób pracujących w zakresie wpływania na rodzaj wykonywanych zadań można 
zauważyć, że kształtowały się one na zbliżonym poziomie, rozkładając się mniej więcej po połowie – 
52% pracujących mogło względnie łatwo wpływać na rodzaj wykonywanych zadań natomiast 48% tej 
zbiorowości miało ograniczone lub żadne możliwości w tej dziedzinie (patrz Wykres 11.).  

Biorąc pod uwagę podziały według płci oraz miejsca zamieszkania sytuacja wyglądała tak samo. Nie-
znacznie większe możliwości decydowania o rodzaju wykonywanych prac widoczne były jedynie 
wśród mieszkańców wsi (54% w stosunku do 50% w miastach). 
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Wykres 11. Struktura pracujący według stopnia w jakim mogą wpływać na rodzaj wykonywanych 
zadań 

26%
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28%
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23%
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27%
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22%
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28%

MIASTA

32%

22%
20%

26%
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Wiek osób pracujących stanowił z kolei czynnik, który w większym stopniu wpływał na możliwości  
w zakresie podejmowania decyzji o charakterze wykonywanych prac. Widoczny był tutaj pewien ro-
dzaj polaryzacji – osoby młode, w wieku do 24 lat, miały stosunkowo małe możliwości w tym zakresie 
(względny wpływ miało 33,3% tej zbiorowości), natomiast osoby starsze, w wieku 65 lat  
i więcej, cechowały się dosyć dużą swobodą w tej dziedzinie (77,5% tej zbiorowości mogło stosunko-
wo łatwo wpływać na to co robią).  

Uwzględniając poziom wykształcenia największym stopniem elastyczności charakteryzowały się oso-
by z wykształceniem wyższym (63,2%), najniższym z kolei osoby z posiadające wykształcenie średnie 
ogólnokształcące (42,8%). 

Czynnikiem, który w największy sposób wpływał na możliwości decydowania o rodzaju wykonywanej 
pracy był status zatrudnienia.  
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Wykres 12. Struktura pracujących według stopnia w jakim mogą wpływać na rodzaj wykonywanych 
zadań oraz statusu zatrudnienia w głównym miejscu pracy 
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6% 2%

Pomagający członkowie  
rodzin

 

Jak się można spodziewać, najmniejszy wpływ na charakter wykonywanych zadań obserwowany był 
wśród pracowników najemnych. Zaledwie 39,8% tej zbiorowości mogło w miarę swobodnie podej-
mować decyzje w tym zakresie. Był to odsetek znacznie odbiegający od tego, który występował  
w grupie osób pracujących na własny rachunek oraz wśród pomagających członków rodzin. 
W pierwszej z wymienionych zbiorowości znaczącą autonomię w określaniu charakteru prac zanoto-
wano w 95,3% przypadków, natomiast w drugiej taka sytuacja dotyczyła 91,9% tej populacji.  

W odniesieniu do wykonywanych zawodów najwyższy poziom wpływu na rodzaj realizowanych za-
dań widoczny był u osób pracujących w zawodach zaliczanych do grupy dużej „Rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy” (94,2%) oraz „Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” 
(81,4%), najniższy natomiast wśród „Pracowników wykonujących prace proste” (23,3%) oraz w grupie 
„Operatorów i monterów maszyn i urządzeń” (23,4%). 

Znajdowało to również odzwierciedlenie w przypadku sekcji PKD miejsca pracy, gdzie największy 
stopień możliwości wpływu na rodzaj realizowanych zadań odnotowywany był w ramach sekcji „Rol-
nictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (89,3%) oraz „Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna” (71,2%), najniższy natomiast w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (24,1%) a także „Prze-
twórstwo przemysłowe” (31,1%). 

Analizując możliwości osób pracujących w zakresie wpływania na kolejność wykonywanych zadań 
występują podobne zależności jakie można było dostrzec w przypadku elastyczności dotyczącej ro-
dzaju realizowanych prac.  
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Wykres 13. Struktura pracujących według stopnia w jakim mogą wpływać na kolejność wykonywa-
nych zadań  
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Pracujący mieli nieznacznie większy wpływ na kolejność wykonywanych zadań niż na rodzaj wykony-
wanych prac – 57,9% tej zbiorowości mogło względnie łatwo decydować o porządku swoich obowiąz-
ków.  

Biorąc pod uwagę płeć zaobserwowano, że kobiety w minimalnie większym stopniu niż mężczyźni 
mogły decydować o kolejności prac – 59,9% kobiet miało takie możliwości, wśród mężczyzn odsetek 
ten wynosił 56,2%.  

Miejsce zamieszkania nie było natomiast czynnikiem, który w istotny sposób różnicował możliwości 
w zakresie ustalania kolejności zadań – 58,0% mieszkańców miast miało taką swobodę, na wsi odse-
tek ten kształtował się na poziomie 57,7%. 

Osoby najstarsze, w wieku 65 lat i więcej, mogły z dużą swobodą decydować o porządku wykonywa-
nych przez siebie prac (80,5% tej populacji miało takie możliwości), natomiast wśród najmłodszych,  
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w wieku do 24 lat, było to dużo trudniejsze i mniej powszechne (37,6% tej grupy miało takie możli-
wości). 

W przypadku wykształcenia największy stopień elastyczności dotyczył osób z wykształceniem wyż-
szym (71,7%), najniższy natomiast ze średnim ogólnokształcącym (48,1%). 

Dosyć podobne zależności do tych obserwowanych w odniesieniu do rodzaju wykonywanych zadań 
występowały także w przypadku powiązań pomiędzy statusem zatrudnienia a swobodą w określaniu 
kolejności wykonywanych prac (niewielka różnica dotyczyła jedynie nieco większej elastyczności jaką 
dysponowali pracownicy najemni). 

Wykres 14. Struktura pracujących według stopnia w jakim mogą wpływać na kolejność wykonywa-
nych zadań oraz statusu zatrudnienia w głównym miejscu pracy 
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Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniej omawianych wymiarów elastyczności organiza-
cji pracy, status zatrudnienia okazał się najistotniejszym czynnikiem określającym stopień autonomii 
osób pracujących. Pracownicy najemni w 47,7% przypadków dysponowali swobodą  
w ustalaniu porządku realizowanych zadań, natomiast wśród pracujących na własny rachunek oraz 
pomagających członków rodzin udziały te kształtowały się odpowiednio na poziomie 96,2% oraz 
92,1%. 

Biorąc pod uwagę wykonywany zawód, tak samo jak poprzednio, największą swobodą w ustalaniu 
kolejności wykonywanych prac dysponowały osoby wykonujące zawód z grupy „Rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy” (95,0%) oraz „Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” 
(87,5%) najmniejszą natomiast „Pracownicy wykonujący prace proste” (34,5%) oraz „Robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy” (39,9%). 

Analogiczna sytuacja wystąpiła również na poziomie relacji pomiędzy elastycznością w zakresie usta-
lania kolejności prac a sekcją PKD miejsca pracy. Tutaj również największe możliwości obserwowane 
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były w „Rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie” (90,5%) oraz w ramach „Działalności profesjo-
nalnej, naukowej i technicznej” (79,7%) najmniejsze z kolei dotyczyły pracujących w „Górnictwie  
i wydobywaniu” (33,7%) oraz „Przetwórstwie przemysłowym” (35,8%). 

4. Pracujący pod presją czasu 

W badaniu organizacji i rozkładu czasu pracy zbadano także zjawisko pracy pod presją czasu. Presja 
czasu rozumiana była jako oczekiwanie wykonania zadania w czasie, który uważany jest za niewy-
starczający do wykonania tej pracy. Zjawisko to zmierzono na czterostopniowej skali, respondenci 
mogli odpowiedzieć, że presja czasu jest odczuwalna w ich pracy w dużym stopniu,  
w pewnym stopniu, rzadko bądź w ogóle.  

Wyniki badania pokazały, że w przybliżeniu 2/3 pracujących wykonuje pracę z większym lub mniej-
szym poczuciem presji czasu (10 mln 920 tys. osób), około 11 % tej zbiorowości (1 mln 796 tys. osób) 
podlega presji czasu w dużym stopniu, natomiast prawie co trzeci pracujący nie odczuwa  
w swojej pracy jakiejkolwiek presji czasu. 

W kontekście statusu zatrudnienia największy udział osób nieodczuwających presji czasu odnotowa-
no wśród pomagających członków rodzin (dotyczy to ponad połowy z nich, tj. 52,2%) oraz w grupie 
pracujących na własny rachunek (36,5% z nich twierdziło, że nie pracuje w poczuciu presji czasu). 
Wśród grup szczególnie narażonych na odczuwanie presji czasu należy wyróżnić podgrupę pracodaw-
ców (prawie 17% z nich deklarowało pracę związaną z dużą presją czasu) oraz populację pracowni-
ków najemnych, spośród których problem ten dotyczył prawie co 9-tej osoby. 

Tablica 5. Struktura pracujących według odczuwania presji czasu oraz statusu zatrudnienia i wymiaru 
czasu pracy 

 Pracujący 

Wyszczególnienie 
pod presją czasu 

bez presji czasu w dużym 
stopniu 

w pewnym 
stopniu rzadko 

 w % 
O G Ó Ł E M 11,2 34,0 23,1 31,7 

Pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy 11,7 35,2 23,1 30,0 

Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy 5,7 19,3 23,0 51,9 

Pracownicy najemni 11,6 35,8 22,8 29,8 

Pracujący na własny rachunek 10,5 29,1 24,0 36,5 

    w tym:     
    Pracodawcy 16,9 38,2 20,4 24,4 

Pomagający członkowie rodzin 5,4 17,7 24,6 52,2 
 
Kolejną cechą wyraźne różnicującą podleganie presji czasu był wymiar czasu pracy. Osoby pracujące 
na część etatu w znacznej mierze, tj. w ponad połowie przypadków (51,9%), nie odczuwały presji 
czasu, natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat w takiej sytuacji była prawie 
co 3 osoba (30%). Silna presja czasu odczuwana była z kolei przez zaledwie 5,7% osób pracujących  
w niepełnym wymiarze oraz 11,7% pracowników zatrudnionych na pełen etat.  
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Uwzględniając sektor własności miejsca pracy wyniki badania pokazują, iż praca w sektorze publicz-
nym jest spokojniejsza (mniej stresogenna) od pracy w sektorze prywatnym, aczkolwiek różnice mię-
dzy sektorami nie są tak silne zarysowane, jak można by wstępnie oczekiwać (ponad 69% pracujących 
w sektorze prywatnym odczuwało presję czasu w wykonywanej przez siebie pracy  
w stosunku do ponad 65% pracowników sektora publicznego). 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania widać, że osoby mieszkające na wsi odczuwają nieznacznie 
mniejszą presję czasu związaną z wykonywaną pracą niż mieszkańcy miast. Jedynie 9,5% mieszkań-
ców wsi twierdziło, że pracuje pod dużą presją czasu, natomiast około 1/3 tej zbiorowości (33,8%) nie 
odczuwała w swojej pracy żadnej presji czasu. Wśród mieszkańców miast analogiczne udziały kształ-
towały się na poziomie 12,3 oraz 30,3%. W głównej mierze na mniejsze poczucie presji czasu pracy 
mieszkańców wsi wpłynął duży udział osób pracujących w rolnictwie, którzy charakteryzują się naj-
mniejszą podatnością na odczuwanie presji czasu.  

Kobiety w nieco mniejszym stopniu niż mężczyźni odczuwają w swojej pracy presję czasu – blisko 34% 
z nich wcale jej nie odczuwa (wśród mężczyzn jest to niespełna 30%), natomiast na dużą presję czasu 
narażonych jest 10,6% pracujących kobiet wobec 11,8% mężczyzn. 

Odnosząc się do wieku badanych osób można zauważyć, że w najmniejszym stopniu na pracę pod 
wpływem presji czasu narażone są dwie grupy wiekowe – osoby najmłodsze, w wieku 15-19 lat, (nie-
spełna 8% z nich w dużym stopniu odczuwało presję czasu, a ponad 46% z nich nie odczuwało żadnej 
presji czasu) oraz osoby najstarsze, w wieku 65 lat i więcej (6,4% osób w tym wieku odczuwało dużą 
presję czasu, natomiast brak jakiejkolwiek presji zadeklarowało 51,9% tej zbiorowości). Najczęściej 
presję czasu w wykonywanej pracy deklarowały z kolei osoby w wieku 30-34 oraz  
35-44 lata (odpowiednio 12,3 i 12,9% z nich odczuwało dużą presję czasu natomiast 29,0 i 28,5% 
zgłosiło, iż w swojej pracy nie odczuwa presji).  

Wykres 15. Odsetek pracujących odczuwających presję czasu pracy wg wieku 

 

Uwzględniając poziom wykształcenia badanych osób największy stopień presji czasu, odnotowano 
wśród osób z wyższym wykształceniem – 13,8% z nich zadeklarowało bowiem pracę pod dużą presją 
czasu natomiast zaledwie 27,5% wskazało na pracę bez stresu związanego z presją czasu. Na przeciw-
ległym biegunie były osoby posiadające najniższe poziomy wykształcenia – w pierwszej kolejności 
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osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (7,4% z tej grupy zade-
klarowało pracę pod dużą presją czasu, a ponad 41% twierdziło, że nie odczuwa żadnej presji czasu), 
w drugiej kolejności osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (ponad 9% z tej kategorii od-
czuwało dużą presję czasu w pracy i ponad 35% z nich jej nie odczuwało).  

Analizując zjawisko pracy pod wpływem presji czasu ze względu na wykonywany zawód należy zau-
ważyć, że osobami najbardziej obciążonymi presją czasu byli przede wszystkim „Przedstawiciele 
władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy" – ponad 18% z nich wykonywało prace w dużym 
stopniu związane z presją czasu, a tylko ponad 21% nie odczuwało żadnej presji. „Odbiegali” zatem 
oni od średniej dla ogółu pracujących o prawie 7 pkt. proc. w przypadku kategorii pracy pod dużą 
presją oraz o 10,6 pkt. proc. w przypadku kategorii pracy bez presji czasu. W dalszej kolejności pod 
wpływem dużej presji czasu pracowali „Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń” (14,4%), „Specjali-
ści” (ponad 14%) oraz „Technicy i średni personel” (ponad 13%). Najmniej obciążeni presją związaną  
z koniecznością terminowej realizacji pracy okazali się „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (6,3%  
z nich pracowało pod dużą presją czasu natomiast bez poczucia presji czasu 47,6%).  

Wykres 16. Odsetek pracujących pod wpływem presji czasu według grup zawodów 

 
Odczuwanie presji czasu w pracy wśród respondentów jest także zróżnicowane w zależności od ro-
dzaju działalności głównego miejsca pracy. Na stres związany z presją czasu narażone są  
w pierwszej kolejności osoby pracujące w branżach należących do następujących sekcji PKD: „Infor-
macja i komunikacja” (83,4% z nich), „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (80,4%), 
„Działalność finansowa i ubezpieczenia” (78,9%) oraz „Budownictwo” (78,1%). Również największa 
presja czasu pracy (duża presja) odczuwana była w pierwszej kolejności przez osoby zatrudnione  
w trzech wcześniej wymienionych sekcjach: „Działalności finansowej i ubezpieczeniach” (23,4%), 
„Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej” (17,6%), „ Informacji i komunikacji” (16,6%), ale 
także w sekcji „Transport, gospodarka magazynowa” (16,8%). Najrzadziej (choć i tak dotyczy to ponad 
połowy osób) obciążeni stresem wynikającym z konieczności szybkiej i terminowej realizacji zadań są 
pracujący w firmach prowadzących działalność w obszarze sekcji: „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
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i rybactwo” (52,9%), Edukacja (57,3%), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (57,7%), 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (59,8%). 

Podsumowanie 

Podstawowe wyniki „Badania organizacji i rozkładu czasu pracy” przeprowadzonego w II kwartale 
2015 roku pokazują, że: 

• 66,9% populacji pracujących (tj. 10 mln 686 tys. osób) nie posiadało możliwości decydowania 
o godzinie rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy. Wśród pozostałych osób (tj. 5 mln 299 tys.), 
które przyznały, że posiadają możliwości w tej kwestii, prawie 67% (3 mln 539 tys.) stanowiły oso-
by posiadające całkowitą samodzielność w decydowaniu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

• 54,4% pracujących osób mogło w łatwy sposób zwolnić się na 1-2 godziny w ciągu dnia pracy, na-
tomiast 51,0% bez problemu mogło uzyskać 1 lub 2 dni wolnego z dnia na dzień. Dla pozostałych 
osób obie powyższe możliwości były trudne lub niemożliwe do uzyskania. 

• 29,1% (tj. 4 mln 648 tys. osób) populacji osób pracujących musiało w wykonywanej przez siebie 
pracy przynajmniej raz w miesiącu dostosowywać/zmieniać swój czas pracy z uwagi na wymagania 
stawiane im przez pracodawcę lub klienta, bądź ze względu na charakter realizowanych zadań.  

• Kontakty w sprawach służbowych w czasie wolnym od pracy w okresie ostatnich 2 miesięcy po-
twierdziło 29,8% (tj. 4 mln 767 tys.) zbiorowości osób pracujących. W przypadku 20,2% pracują-
cych (3 mln 222 tys. osób) kontakty te miały miejsce jeden lub dwa razy. Dla 9,7% pracujących by-
ły one częstsze niż dwa razy – wśród tej grupy blisko 2/3 (1 mln 11 tys. osób) musiało niezwłocznie 
zająć się wykonaniem zleconego zadania. 

• 52% pracujących mogło w swojej pracy względnie łatwo decydować o rodzaju wykonywanych 
zadań, natomiast 57,9% tej zbiorowości miało duży lub średni wpływ na kolejność wykonywanych 
prac. 

• W przybliżeniu 2/3 pracujących (10 mln 920 tys. osób) wykonuje pracę z większym lub mniejszym 
poczuciem presji czasu, około 11% tej zbiorowości (1 mln 796 tys. osób) podlega presji czasu 
w dużym stopniu, natomiast prawie co trzeci (31,7%) pracujący nie odczuwa w swojej pracy jakiej-
kolwiek presji czasu. 

• Status zatrudnienia na rynku pracy jest czynnikiem, który z jednej strony w największym stopniu 
różnicuje możliwości korzystania z elastycznych form pracy – pracujący na własny rachunek mają 
zdecydowanie większe możliwości w tym zakresie od pracowników najemnych, z drugiej strony 
decyduje on o konieczności dostosowywania czasu pracy do różnego rodzaju czynników ze-
wnętrznych – w tym przypadku pracujący na własny rachunek (w szczególności pracodawcy) 
w większym stopniu od pracowników najemnych musieli dopasowywać swoja pracę do wymagań 
klientów lub charakteru realizowanych zadań. 

Kolejna edycja „Badania organizacji i rozkładu czasu pracy” planowana jest na rok 2019. 
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Summary 

The main results of the “Survey on work organization and working time arrangement” carried out in 
the second quarter of 2015 indicate that: 

• 66.9% of the employed population (i.e. 10 million 686 thousand people) could not decide their 
time of starting and finishing of a working day. Among the remaining persons (i.e. 5 million  
299 thousand) who admitted that they had such possibility, almost 67% (3 million 539 thousand) 
comprised persons who could  decide the time  of  beginning and ending of their day of work en-
tirely independently. 

• 54.4% of the employed could easily take 1-2 hours off during working day, whereas for 51.0% 
taking 1 or 2 day off from day to day was not a problem. For the remaining people, both above 
possibilities were either difficult or impossible to obtain. 

• 29.1% (i.e. 4 million 648 thousand people) of the employed population had to change/adjust  
their working time at least once a month due to the requirements set by their employer or cus-
tomer, or because of the character of performed tasks.  

• The business contacts during the time off work in the last 2 months declared 29.8% 
(i.e. 4 million 767 thousand people) of the employed population. In case of 20.2% of the employed 
(3 million 222 thousand people), these contacts took place once or twice. For 9.7% of the em-
ployed they were more often than twice a month – among this group almost 2/3 (1 million  
11 thousand people) had to take care of the appointed task immediately. 

• 52% of the employed could relatively easily decide the character of performed tasks in their work, 
while 57.9% of this population could to a great or medium extent decide the order of performed 
tasks. 

• Approximately 2/3 of the employed (10 million 920 thousand people) perform work under a 
greater or lesser time pressure, about 11% of this group (1 million 796 thousand people), while 
almost every third employed person (31.7%) do not feel any time pressure in their work. 

• The employment status in the labour market is a factor which on the one hand, varies to the 
greater extent possibilities to take advantage of flexible forms of work – self-employed have de-
cidedly more possibilities in this field than employees, while on the other hand, it imposes the ne-
cessity to adjust working time to various external factors – in this case self-employed persons 
(particularly employers) had to adjust their work to requirements of customers or the character of 
performed tasks to a greater extent than employees. 

The next issue of the „Survey on work organization and working time arrangement” is planned for 
the year 2019. 
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ANEKS TABELARYCZNYa 
TABLE ANNEXa 
Tabl. 1. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 

oraz poziomu wykształcenia 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and level of education 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they start 
and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracyb 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

workb 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .............................   15985 5299 3539 1760 10686 TOTAL 

wyższe  ....................................   5371 1829 998 831 3542 tertiary 

policealne  ...............................   563 164 105 59 399 post-secondary 

średnie zawodowe  ..................   3746 1186 849 337 2560 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ........   1348 373 237 136 975 general secondary 

zasadnicze zawodowe ..............   4056 1378 1051 327 2678 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ........   901 370 300 70 531 

lower secondary, prima-
ry and incomplete pri-
mary 

Mężczyźni  ..............................   8790 3247 2202 1045 5544 Men 

wyższe  ....................................   2339 1028 588 440 1311 tertiary 

policealne  ...............................   171 59 40 19 112 post-secondary 

średnie zawodowe  ..................   2237 765 548 217 1472 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ........   642 191 112 80 451 general secondary 

zasadnicze zawodowe ..............   2826 958 720 239 1868 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ........   575 245 194 51 330 

lower secondary, prima-
ry and incomplete pri-
mary 

Kobiety  ..................................   7195 2053 1337 715 5142 Women 

wyższe  ....................................   3033 801 410 392 2231 tertiary 

policealne  ...............................   392 105 65 40 287 post-secondary 

średnie zawodowe  ..................   1509 421 301 119 1088 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ........   706 181 125 56 524 general secondary 

zasadnicze zawodowe ..............   1230 419 331 88 811 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ........   325 125 106 19 200 

lower secondary, prima-
ry and incomplete pri-
mary 

 
a Prezentowane dane dotyczą pracujących w głównym miejscu pracy. b Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia 
pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a Presenting data concern employed persons at the main job. b A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. 
the decision is made exclusively by the employer and in case of self-employed by the customers. 
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Tabl. 1. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz poziomu wykształcenia (dok.) 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and level of education (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they start 
and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .................................   9744 2824 1585 1239 6920 URBAN AREAS 

wyższe  .....................................   4154 1466 781 685 2688 tertiary 

policealne  .................................   395 105 60 45 290 post-secondary 

średnie zawodowe  ....................   2200 584 365 219 1616 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .........   874 230 133 97 644 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ..............   1812 387 219 168 1424 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..........   309 52 27 25 257 

lower secondary, prima-
ry and incomplete pri-
mary 

WIEŚ  .......................................   6241 2476 1954 522 3766 RURAL AREAS 

wyższe  .....................................   1217 363 217 146 854 tertiary 

policealne  .................................   169 59 46 14 109 post-secondary 

średnie zawodowe  ....................   1546 601 484 118 944 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .........   474 143 104 39 331 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ..............   2244 991 831 159 1254 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..........   592 318 272 46 273 

lower secondary, prima-
ry and incomplete pri-
mary 

 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 2. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wieku 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they start 
and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................    15985   5299   3539   1760   10686  TOTAL 
15 – 19 lat  ...........................    76   11   5   6   65  15 – 19 years 
20 – 24  ................................    1016   213   119   94   803  20 – 24  
25 – 29  ................................    1961   523   290   232   1438  25 – 29   
30 – 34  ................................    2398   754   466   289   1644  30 – 34  
35 – 44  ................................    4456   1530   993   537   2926  35 – 44  
45 – 54  ................................    3462   1185   865   321   2277  45 – 54  
55 – 59  ................................    1645   609   437   171   1036  55 – 59  
60 – 64  ................................    706   302   232   70   403  60 – 64  
65 lat i więcej  .....................    266   172   132   40   94  65 years and more 
Mężczyźni  ..........................    8790   3247   2202   1045   5544  Men 
15 – 19 lat  ...........................    48   7  .   .  41  15 – 19 years 
20 – 24  ................................    603   148   88   60   455  20 – 24  
25 – 29  ................................    1080   318   180   138   762  25 – 29   
30 – 34  ................................    1332   466   308   159   866  30 – 34  
35 – 44  ................................    2402   914   587   327   1488  35 – 44  
45 – 54  ................................    1794   699   510   189   1095  45 – 54  
55 – 59  ................................    895   373   276   97   523  55 – 59  
60 – 64  ................................    465   211   163   49   254  60 – 64  
65 lat i więcej  .....................    170   110   87   23   60  65 years and more 
Kobiety  ..............................    7195   2053   1337   715   5142  Women 
15 – 19 lat  ...........................    28   .  .  .   24  15 – 19 years 
20 – 24  ................................    413   65   31   35   347  20 – 24  
25 – 29  ................................    881   205   110   95   676  25 – 29   
30 – 34  ................................    1066   288   158   130   778  30 – 34  
35 – 44  ................................    2054   615   405   210   1439  35 – 44  
45 – 54  ................................    1668   487   355   132   1182  45 – 54  
55 – 59  ................................    749   236   162   74   513  55 – 59  
60 – 64  ................................    241   91   70   21   150  60 – 64  
65 lat i więcej  .....................    96   62   45   17   34  65 years and more 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 2. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wieku (dok.) 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and age (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they start 
and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ............................    9744   2824   1585   1239   6920  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  ...........................    32   .  .   .  30  15 – 19 years 

20 – 24  ................................    503   97   41   57   406  20 – 24  

25 – 29  ................................    1204   316   148   168   888  25 – 29   

30 – 34  ................................    1538   465   253   212   1073  30 – 34  

35 – 44  ................................    2731   815   439   376   1916  35 – 44  

45 – 54  ................................    2005   540   318   221   1466  45 – 54  

55 – 59  ................................    1060   317   195   121   743  55 – 59  

60 – 64  ................................    489   171   119   52   317  60 – 64  

65 lat i więcej  ......................    182   102   71   30   81  65 years and more 

WIEŚ  ..................................    6241   2476   1954   522   3766  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  ...........................    45   9   .   5   36  15 – 19 years 

20 – 24  ................................    513   116   78   38   397  20 – 24  

25 – 29  ................................    757   207   143   64   550  25 – 29   

30 – 34  ................................    860   289   213   76   570  30 – 34  

35 – 44  ................................    1724   715   553   161   1010  35 – 44  

45 – 54  ................................    1457   646   547   99   811  45 – 54  

55 – 59  ................................    584   292   242   50   293  55 – 59  

60 – 64  ................................    217   131   113   18   86  60 – 64  

65 lat i więcej  ......................    84   71   61   10   14  65 years and more 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 3. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wybranych grup zawodów 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and selected occupational groups  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie roz-
poczęcia i zakończenia pracy 

who can determine the time when 
they start and end their work 

niemogący 
decydować  

o czasie rozpo-
częcia i zakoń-
czenia pracya 
who cannot 

determine the 
time when they 
start and end 
their worka 

razem 
total 

samo-
dzielnie 
indepen-

dently 

w ogra-
niczo-
nym 

zakresie 
to a 

limited 
extent 

w tysiącach   in thousands 
OGÓŁEM  ...................................   5985   5299   3539   1760   10686  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierowni-
cy  ..................................................   984   543   335   208   442  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .....................................   3123   955   481   474   2169  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ....   1977   593   317   276   1383  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ......................   981   116   46   70   865  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ....   2131   558   351   207   1573  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .........................................   1708   1663   1529   134   45  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................   2327   479   311   168   1848  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................   1562   261   116   144   1301  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ............................................   1097   127   52   75   969  Elementary occupations 
Mężczyźni  ....................................   8790   3247   2202   1045   5544  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierowni-
cy  ..................................................   586   366   228   138   220  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .....................................   1191   521   275   245   670  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ....   963   336   191   145   627  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ......................   383   49   14   35   334  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ....   733   226   156   69   507  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .........................................   1017   985   907   78   32  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................   2049   448   290   158   1601  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................   1324   252   111   141   1072  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ............................................   452   59   27   33   393  Elementary occupations 
Kobiety  ........................................   7195   2053   1337   715   5142  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierowni-
cy  ..................................................   398   176   107   70   222  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .....................................   1933   434   205   229   1499  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ....   1013   257   126   131   756  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ......................   598   67   31   36   531  Clerical support workers 
  
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 3. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wybranych grup zawodów (dok.) 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie roz-
poczęcia i zakończenia pracy 

who can determine the time when 
they start and end their work 

niemogący 
decydować  

o czasie rozpo-
częcia i zakoń-
czenia pracya 
who cannot 

determine the 
time when they 
start and end 
their worka 

razem 
total 

samo-
dzielnie 
indepen-

dently 

w ogra-
niczo-
nym 

zakresie 
to a 

limited 
extent 

w tysiącach   in thousands 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ....   1398   332   195   138   1065  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .........................................   691   678   621   56   13  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .......................................   278   31   21   10   247  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ......................................   238   9   6   .  229  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ............................................   644   68   25   43   576  Elementary occupations 
MIASTA  ......................................   9744   2824   1585   1239   6920  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierowni-
cy  ..................................................   723   402   249   153   321  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .....................................   2540   842   422   420   1698  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ....   1463   467   253   214   996  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ......................   680   86   35   51   594  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ....   1409   399   242   157   1010  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .........................................   132   115   108   7   17  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .......................................   1266   280   173   108   986  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ......................................   845   152   73   79   693  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ............................................   613   77   29   48   536  Elementary occupations 
WIEŚ  ............................................   6241   2476   1954   522   3766  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierowni-
cy  ..................................................   261   141   86   55   121  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .....................................   583   113   58   54   470  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ....   514   126   64   62   388  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ......................   301   30   11   20   271  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ....   721   159   108   50   563  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i 
rybacy  ...........................................   1576   1548   1420   128   28  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .......................................   1061   199   139   61   862  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ......................................   717   109   44   65   608  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ............................................   484   51   23   28   433  Elementary occupations 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 4. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wybranych sekcji PKD 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they 
start and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ................................    15985   5299   3539   1760   10686  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ...........................    1880   1714   1555   158   166  

  of which: 
Agriculture, forestry and 
fishing 

Górnictwo i wydobywanie  .........    187   9   .   7   178  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .......    3127   465   275   191   2662  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆  ........    174   27   10   17   147  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospodarowa-
nie ściekami i odpadami; rekul-
tywacja∆  .....................................    177   27   13   14   150  

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

Budownictwo .............................    1114   390   227   163   724  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ......................    2322   733   476   257   1589  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka maga-
zynowa .......................................    899   267   119   148   632  

Transportation and sto-
rage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆ .    338   89   47   42   249  
Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja ...........    380   201   112   90   179  
Information and commu-
nication 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa ................................    423   165   91   74   258  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆   180   60   36   24   120  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ................    562   336   224   111   226  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..............................    423   94   54   40   328  

Administrative and sup-
port service activities 

Administracja publiczna i 
obrona narodowa; obowiązko-
we zabezpieczenia społeczne  .....    1102   131   31   100   971  

Public administration and 
defence; compulsory 
social security 

Edukacja  ....................................    1266   203   69   134   1063  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................    917   167   77   91   749  

Human health and social 
work activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................    198   65   32   33   133  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność usługowa  263   138   82   55   125  Other service activities 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 4. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they 
start and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  .................................    8790   3247   2202   1045   5544  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ...........................    1139   1020   922   98   119  

  of which: 
Agriculture, forestry and 
fishing 

Górnictwo i wydobywanie  .........    169   8   .   6   161  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .......    2126   339   205   133   1787  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆  ........    139   21   7   13   119  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospodarowa-
nie ściekami i odpadami; rekul-
tywacja∆  .....................................    136   21   10   11   115  

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

Budownictwo ..............................    1032   362   215   148   670  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  .......................    1033   422   297   125   611  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka maga-
zynowa ........................................    719   233   104   129   486  

Transportation and sto-
rage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆ .    106   37   19   18   69  
Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja ...........    270   154   90   64   115  
Information and commu-
nication 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa ................................    141   66   36   30   74  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆   92   33   19   14   59  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  .................    275   193   125   67   83  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ...............................    237   48   31   18   189  

Administrative and sup-
port service activities 

Administracja publiczna i 
obrona narodowa; obowiązko-
we zabezpieczenia społeczne  .....    546   74   14   59   472  

Public administration and 
defence; compulsory 
social security 

Edukacja  ....................................    279   73   30   43   206  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................    153   46   24   23   107  

Human health and social 
work activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................    77   32   14   18   45  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność usługowa  105   59   35   24   46  Other service activities 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 4. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they 
start and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

Kobiety  .....................................    7195   2053   1337   715   5142  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ...........................    741   694   633   61   47  

  of which: 
Agriculture, forestry and 
fishing 

Górnictwo i wydobywanie  .........    18   .   -   .   17  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .......    1001   127   69   57   875  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...............    35   6   .  .   29  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospodarowa-
nie ściekami i odpadami; rekul-
tywacja∆  .....................................    41   7  .   .   35  

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

Budownictwo .............................    82   27   12   15   55  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ......................    1289   311   180   132   978  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka maga-
zynowa .......................................    180   34   15   19   146  

Transportation and sto-
rage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆ .    232   52   28   24   180  
Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja ...........    110   47   22   25   63  
Information and commu-
nication 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa ................................    283   99   55   44   184  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆   88   27   17   10   61  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ................    286   143   99   44   144  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..............................    186   46   24   22   140  

Administrative and sup-
port service activities 

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ..........    556   57   16   41   499  

Public administration 
and defence; compulsory 
social security 

Edukacja  ....................................    988   130   38   92   858  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................    764   121   53   68   642  

Human health and social 
work activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................    121   33   18   15   88  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność usługowa   158   79   48   31   79  Other service activities 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 4. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they 
start and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ...................................    9744   2824   1585   1239   6920  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ...........................    159   123   113   10   36  

  of which: 
Agriculture, forestry and 
fishing 

Górnictwo i wydobywanie  .........    127   8  .   7   119  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .......    1882   315   177   139   1567  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆  ........    119   23   10   14   96  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospodarowa-
nie ściekami i odpadami; rekul-
tywacja∆  .....................................    100   20   8   12   80  

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

Budownictwo ..............................    630   246   140   106   385  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  .......................    1538   521   330   191   1017  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka maga-
zynowa ........................................    552   169   82   88   382  

Transportation and sto-
rage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆ .    233   62   29   33   171  
Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja ...........    338   182   103   79   156  
Information and commu-
nication 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa ................................    358   145   80   66   213  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆   153   51   31   20   102  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  .................    471   295   195   100   176  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ...............................    315   83   48   35   233  

Administrative and sup-
port service activities 

Administracja publiczna i 
obrona narodowa; obowiązko-
we zabezpieczenia społeczne  .....    803   103   22   81   700  

Public administration and 
defence; compulsory 
social security 

Edukacja  ....................................    928   164   57   106   764  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................    656   140   65   75   516  

Human health and social 
work activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................    155   54   23   30   101  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność usługowa  183   105   65   40   78  Other service activities 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 4. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz wybranych sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work 
and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they 
start and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  ..........................................    6241   2476   1954   522   3766  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ....................................    1721   1591   1443   148   130  

  of which: 
Agriculture, forestry and 
fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...........    59   .   -   -   59  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .........    1245   150   98   52   1095  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .................    56  .   -   .   52  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ..............................................    77   7   5   .   70  

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

Budownictwo ...............................    484   144   87   57   340  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ........................    785   212   146   66   572  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka magazy-
nowa .............................................    348   98   38   60   250  

Transportation and 
storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆   105   27   18   9   78  
Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja .............    43   20   9   11   23  
Information and com-
munication 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa ..................................    65   20   12   8   45  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...    27   9   5   .   18  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ..................    91   41   29   12   50  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ................................    107   12   7   5   95  

Administrative and 
support service activities 

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ............    298   27   8   19   271  

Public administration 
and defence; compulsory 
social security 

Edukacja  ......................................    339   39   11   28   299  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  .....................................    261   27   12   16   234  

Human health and social 
work activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ....................    43   11   8   .   32  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność usługowa   80   33   18   15   48  Other service activities 
 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 5. Pracujący według możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
wymiaru czasu pracy, statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by possibility to determine the time when they start and end their work, 
working time, employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

mogący decydować o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia pracy 

who can determine the time when they 
start and end their work 

niemogący 
decydować 

o czasie 
rozpoczęcia 
i zakończe-
nia pracya 

who cannot 
determine 
the time 

when they 
start and 
end their 

worka 

razem 
total 

samodzielnie 
independently 

w ograniczo-
nym zakresie 
to a limited 

extent 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .................................    15985   5299   3539   1760   10686  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  ...................................    14775   4658   3097   1562   10117  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ..............................    1210   641   443   198   569     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  ............................    3864   489   130   358   3376  

 in sector 
   public 

   prywatnym  .............................    12121   4811   3409   1402   7310     private 

Pracownicy najemni  ..................    12586   1965   634   1331   10621  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  ............................    3864   489   130   358   3376  

 in sector 
   public 

   prywatnym  .............................    8722   1476   503   973   7246     private 

Pracujący na własny rachunek   2921   2859   2512   347   62  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  ............................    579   572   485   87   6  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  ...................................    2342   2287   2027   260   55     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie człon-
kowie rodzin  .............................    479   476   394   82   .  

Contributing family  
 workers 

 
a Osoba nie może decydować samodzielnie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, tzn. decyduje w całości w tej kwestii pracodawca, a w przypadku 
pracujących na własny rachunek mogą to być również klienci. 
a A person cannot determine him/herself the time of starting and ending his/her work, i.e. the decision is made exclusively by the employer and in case of 
self-employed by the customers. 
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Tabl. 6. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz poziomu wykształcenia 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and level of education 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący,  
dla których zwolnienie się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia 

pracy z przyczyn osobistych lub rodzinnych było 
Employed persons  

for whom taking 1 or 2 hours off during a day of work for 
personal or family reasons was 

SPECIFICATION 
bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...........................   15985 3538 5165 3946 2043 1293 TOTAL 

wyższe  .................................   5371 1081 2003 1325 647 314 tertiary 

policealne  ............................   563 119 190 125 82 47 post-secondary 

średnie zawodowe  ...............   3746 823 1142 960 495 327 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .....   1348 244 405 358 201 140 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ..........   4056 991 1170 983 521 392 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  .....   901 280 255 194 97 75 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Mężczyźni  ............................   8790 2122 2804 2057 1042 766 Men 

wyższe  .................................   2339 607 881 500 232 119 tertiary 

policealne  ............................   171 45 54 34 21 17 post-secondary 

średnie zawodowe  ...............   2237 507 674 566 275 215 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .....   642 110 197 166 95 75 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ..........   2826 676 834 670 356 290 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  .....   575 178 165 121 63 49 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Kobiety  ................................   7195 1416 2361 1889 1002 528 Women 

wyższe  .................................   3033 474 1123 826 416 195 tertiary 

policealne  ............................   392 75 136 91 61 29 post-secondary 

średnie zawodowe  ...............   1509 316 468 394 220 112 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .....   706 134 208 193 106 64 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ..........   1230 315 336 313 165 102 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  .....   325 102 90 73 34 26 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 6. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz poziomu wykształcenia (dok.) 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and level of education (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący,  
dla których zwolnienie się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia 
pracy z przyczyn osobistych lub rodzinnych było 

Employed persons  
for whom taking 1 or 2 hours off during a day of work for 

personal or family reasons was 

SPECIFICATION 
bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .............................   9744 1770 3354 2518 1275 827 URBAN AREAS 

wyższe  .................................   4154 843 1614 985 480 232 tertiary 

policealne  .............................   395 75 135 97 58 29 post-secondary 

średnie zawodowe  ................   2200 396 697 589 300 218 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .....   874 139 289 224 132 91 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ..........   1812 277 527 526 258 223 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ......   309 41 90 97 46 34 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

WIEŚ  ...................................   6241 1768 1811 1428 768 466 RURAL AREAS 

wyższe  .................................   1217 238 389 340 167 82 tertiary 

policealne  .............................   169 44 55 28 24 18 post-secondary 

średnie zawodowe  ................   1546 427 444 371 195 109 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .....   474 105 116 135 69 48 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ..........   2244 714 642 457 263 168 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ......   592 239 164 97 51 40 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 7. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wieku 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 godziny w 
ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours off during a 

day of work for personal or family reasons was 

SPECIFICATION bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................    15985   3538   5165   3946   2043   1293  TOTAL 

15 – 19 lat  ...........................    76   12   22   20   13   9  15 – 19 years 

20 – 24  ................................    1016   145   301   302   165   102  20 – 24  

25 – 29  ................................    1961   319   651   523   289   179  25 – 29   

30 – 34  ................................    2398   490   802   632   286   189  30 – 34  

35 – 44  ................................    4456   995   1488   1068   554   350  35 – 44  

45 – 54  ................................    3462   786   1062   846   470   299  45 – 54  

55 – 59  ................................    1645   433   528   373   197   113  55 – 59  

60 – 64  ................................    706   228   237   143   53   44  60 – 64  

65 lat i więcej  .....................    266   130   74   39   15   9  65 years and more 

Mężczyźni  ..........................    8790   2122   2804   2057   1042   766  Men 

15 – 19 lat  ...........................    48   8   14   12   9   6  15 – 19 years 

20 – 24  ................................    603   98   178   171   98   58  20 – 24  

25 – 29  ................................    1080   194   353   272   155   106  25 – 29   

30 – 34  ................................    1332   306   427   330   145   123  30 – 34  

35 – 44  ................................    2402   562   820   562   260   198  35 – 44  

45 – 54  ................................    1794   444   554   406   221   170  45 – 54  

55 – 59  ................................    895   262   271   185   110   67  55 – 59  

60 – 64  ................................    465   159   142   99   34   32  60 – 64  

65 lat i więcej  .....................    170   88   46   19   10   7  65 years and more 

Kobiety  ..............................    7195   1416   2361   1889   1002   528  Women 

15 – 19 lat  ...........................    28   .   9   8   .   .  15 – 19 years 

20 – 24  ................................    413   47   123   131   67   45  20 – 24  

25 – 29  ................................    881   125   298   251   135   73  25 – 29   

30 – 34  ................................    1066   183   374   302   141   65  30 – 34  

35 – 44  ................................    2054   433   668   506   294   152  35 – 44  

45 – 54  ................................    1668   342   508   439   249   129  45 – 54  

55 – 59  ................................    749   172   257   188   87   46  55 – 59  

60 – 64  ................................    241   69   95   45   20   13  60 – 64  

65 lat i więcej  .....................    96   42   28   19   5  .  65 years and more 
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Tabl. 7. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wieku (dok.) 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and age (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 godziny  
w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours off during a 

day of work for personal or family reasons was 

SPECIFICATION bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ..........................   9744   1770   3354   2518   1275   827  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  .........................   32   .   8   10   8   .  15 – 19 years 

20 – 24  ..............................   503   54   152   162   77   58  20 – 24  

25 – 29  ..............................   1204   180   429   307   179   109  25 – 29   

30 – 34  ..............................   1538   294   544   413   172   116  30 – 34  

35 – 44  ..............................   2731   497   967   691   355   222  35 – 44  

45 – 54  ..............................   2005   330   658   533   292   193  45 – 54  

55 – 59  ..............................   1060   214   361   256   142   87  55 – 59  

60 – 64  ..............................   489   131   176   110   39   32  60 – 64  

65 lat i więcej  ....................   182   69   58   35   12   8  65 years and more 

WIEŚ  ................................   6241   1768   1811   1428   768   466  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  .........................   45   10   14   10   5   6  15 – 19 years 

20 – 24  ..............................   513   92   149   139   89   45  20 – 24  

25 – 29  ..............................   757   139   222   216   110   70  25 – 29   

30 – 34  ..............................   860   196   258   219   114   73  30 – 34  

35 – 44  ..............................   1724   498   522   378   199   128  35 – 44  

45 – 54  ..............................   1457   456   404   313   178   106  45 – 54  

55 – 59  ..............................   584   219   167   117   55   26  55 – 59  

60 – 64  ..............................   217   97   61   34   14   12  60 – 64  

65 lat i więcej  ....................   84   61   15   .  .   .  65 years and more 
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Tabl. 8. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wybranych grup zawodów 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and selected occupational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 
godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych 

lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours off 
during a day of work for personal or family reasons 

was 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..................................    15985   3538   5165   3946   2043   1293  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    984   332   402   164   62   25  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    3123   530   1150   819   428   196  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    1977   371   768   497   208   133  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    981   105   374   300   136   66  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ...    2131   348   566   615   382   220  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1708   1219   418   55   8   8  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .....................................    2327   374   741   653   343   216  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ....................................    1562   145   361   473   287   295  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    1097   111   358   336   175   117  Elementary occupations 
Mężczyźni  ...................................    8790   2122   2804   2057   1042   766  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    586   227   227   96   24   12  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    1191   291   482   249   118   51  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    963   198   349   234   105   76  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    383   37   135   125   55   31  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ...    733   149   202   176   118   87  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1017   701   266   42   .   6  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .....................................    2049   342   657   566   297   187  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ....................................    1324   126   314   401   235   247  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    452   46   148   132   74   52  Elementary occupations 
Kobiety  .......................................    7195   1416   2361   1889   1002   528  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    398   105   175   68   38   12  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    1933   240   668   570   310   144  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    1013   173   419   263   102   57  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    598   67   239   174   82   35  Clerical support workers 
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Tabl. 8. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wybranych grup zawodów (dok.) 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for persona 
lor family reasons and selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 
godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych 

lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours off 
during a day of work for personal or family reasons 

was 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

Pracownicy usług i sprzedawcy   1398   198   364   438   264   133  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    691   518   152   13   5   .  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................    278   32   84   86   46   29  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................    238   19   47   72   52   48  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    644   64   210   204   101   64  Elementary occupations 
MIASTA  .....................................    9744   1770   3354   2518   1275   827  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    723   243   306   108   47   18  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    2540   457   965   653   325   140  Professionals 

Technicy i inny średni personel   1463   288   577   351   150   96  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    680   80   259   208   84   49  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy   1409   240   388   385   254   143  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    132   82   37   11   .   .  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................    1266   214   415   364   157   115  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................    845   96   186   235   152   177  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    613   67   200   179   94   74  Elementary occupations 
WIEŚ  ...........................................    6241   1768   1811   1428   768   466  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    261   89   96   55   15   7  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    583   73   186   166   103   56  Professionals 

Technicy i inny średni personel   514   83   191   146   57   37  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    301   25   115   92   52   17  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy   721   108   178   230   128   77  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1576   1137   381   45   7   7  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................    1061   159   326   289   186   101  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................    717   50   175   239   135   119  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    484   44   158   157   81   43  Elementary occupations 
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Tabl. 9. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wybranych sekcji PKD 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 
godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych 

lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours 
off during a day of work for personal or family 

reasons was 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...................................   15985   3538   5165   3946   2043   1293  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   1880   1254   496   91   20   19  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   187   11   33   43   27   73  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   3127   422   960   940   486   318  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ..................   174   21   61   51   29   12  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ...............................................   177   17   64   54   28   14  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...............................   1114   228   390   286   133   77  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   2322   469   762   609   334   148  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   899   120   209   246   155   169  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   338   45   89   111   66   27  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   380   121   135   80   30   14  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   423   96   174   95   42   16  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ....   180   41   86   35   12   6  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ...................   562   211   237   77   29   8  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .................................   423   66   114   104   73   66  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   1102   87   470   316   133   95  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   1266   106   390   401   250   120  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   917   99   284   292   157   85  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   198   38   87   46   13   14  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   263   78   104   56   18   7  Other service activities 
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Tabl. 9. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 
godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych 

lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours 
off during a day of work for personal or family 

reasons was 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  ....................................   8790   2122   2804   2057   1042   766  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   1139   719   325   69   12   14  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   169   9   28   41   22   70  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   2126   294   654   644   326   207  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...................   139   14   45   44   25   11  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ................................................   136   13   47   40   23   12  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ................................   1032   209   352   267   128   75  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   1033   276   364   232   115   45  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   719   97   154   196   122   150  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   106   19   27   34   20   6   Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   270   97   94   51   20   8  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   141   41   68   18   12   .  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .....   92   25   40   16   7   5  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ....................   275   112   120   32   9   .  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..................................   237   34   53   62   42   45  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   546   37   207   162   71   68  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   279   41   97   76   47   18  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   153   26   47   37   28   15  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   77   19   39   11   .   5  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   105   36   37   20   8  .  Other service activities 
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Tabl. 9. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 
godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych 

lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours 
off during a day of work for personal or family 

reasons was 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

Kobiety  ........................................   7195   1416   2361   1889   1002   528  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   741   535   171   22   8   5  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   18   .   6   .   5   .  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   1001   128   306   296   160   111  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ..................   35   6   17   7  .   .  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ...............................................   41  .   17   14   5   .  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...............................   82   19   38   19   5   . Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   1289   192   398   377   219   103  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   180   23   55   50   33   19  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   232   26   62   77   46   22  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   110   24   41   29   11   5  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   283   56   106   77   30   13  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ....   88   17   45   19   5   . Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ...................   286   99   118   45   21   5  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .................................   186   32   61   42   30   21  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   556   50   263   154   62   27  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   988   65   293   325   203   102  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   764   72   237   255   129   70  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   121   19   48   34   11   9  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   158   42   67   36   10   .  Other service activities 
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Tabl. 9. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 
godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych 

lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours 
off during a day of work for personal or family 

reasons was 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ......................................   9744   1770   3354   2518   1275   827  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   159   89   48   15   . .  

  of which: 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   127   8   25   25   17   52  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   1882   280   612   553   257   180  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...................   119   17   41   33   21   7  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ................................................   100   12   35   31   14   7  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ................................   630   140   218   162   68   42  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   1538   325   539   374   210   90  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   552   82   134   143   87   105  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   233   28   63   76   48   18  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   338   111   119   68   27   13  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   358   77   152   81   34   14  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .....   153   37   73   29   9   5  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ....................   471   184   200   59   22   5  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..................................   315   56   89   71   50   50  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   803   61   348   225   95   73  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   928   87   284   295   175   86  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   656   80   210   197   111   58  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   155   30   71   35   7   11  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   183   60   72   33   13   .  Other service activities 
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Tabl. 9. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wybranych sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 
godziny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych 

lub rodzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours 
off during a day of work for personal or family 

reasons was 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  ...........................................   6241   1768   1811   1428   768   466  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   1721   1165   448   76   16   16  

  of which: 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   59   .   8   18   10   21  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   1245   142   348   387   229   138  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ..................   56   .  20   18   9   5  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ...............................................   77   5   28   23   14   8  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...............................   484   88   171   124   65   34  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   785   144   224   235   124   59  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   348   38   75   103   68   64  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   105   17   26   35   18   9  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   43   10   16   12   .  .  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   65   19   22   14   8   .  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ....   27   .  12   6   .  .  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ...................   91   26   38   18   7   .  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .................................   107   10   25   33   23   16  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   298   25   122   91   38   22  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   339   19   106   106   75   34  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   261   19   74   95   46   27  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   43   8   16   11   6  .  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   80   18   32   23   5   . Other service activities 
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Tabl. 10. Pracujący według możliwości zwolnienia się na 1 lub 2 godziny w ciągu dnia pracy  
z przyczyn osobistych lub rodzinnych oraz wymiaru czasu pracy, statusu zatrudnienia  
i sektora własności 
Employed persons by possibility to take 1 or 2 hours off during a day of work for personal 
or family reasons, working time, employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Total 

Pracujący, dla których zwolnienie się na 1 lub 2 godzi-
ny w ciągu dnia pracy z przyczyn osobistych lub ro-

dzinnych było 
Employed persons for whom taking 1 or 2 hours off 
during a day of work for personal or family reasons 

was 
SPECIFICATION bardzo 

łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemoż-
liwe   

impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..................................    15985   3538   5165   3946   2043   1293  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  .....................................    14775   3067   4802   3749   1929   1229  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ................................    1210   471   363   197   114   65     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  ..............................    3864   307   1357   1160   628   411  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ...............................    12121   3231   3808   2785   1415   882     private 

Pracownicy najemni  ....................    12586   1252   4269   3791   1998   1276  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  ..............................    3864   307   1357   1160   628   411  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ...............................    8722   945   2912   2631   1369   865     private 

Pracujący na własny rachunek  ....    2921   1944   777   143   41   16  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  ..............................    579   374   166   31   7   -  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  .....................................    2342   1569   611   112   34   16     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie człon-
kowie rodzin  ...............................    479   343   118   12   5   .  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 11. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz poziomu wykształcenia 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and level of education 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch dni wolne-
go (nieplanowanego urlopu) z dnia na dzień byłoby 

for whom taking one or two days off (unplanned leave) from 
day to day would be 

SPECIFICATION bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .......................  15985 2816 5340 4906 2190 733 TOTAL 

wyższe  ..............................  5371 878 2007 1621 646 220 tertiary 

policealne  .........................  563 96 191 173 79 24 post-secondary 

średnie zawodowe  ............  3746 670 1203 1176 542 154 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  1348 201 433 427 208 80 general secondary 

zasadnicze zawodowe  .......  4056 759 1237 1260 597 203 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..  901 213 270 249 118 52 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Mężczyźni  ........................  8790 1662 2946 2610 1166 407 Men 

wyższe  ..............................  2339 470 913 635 235 85 tertiary 

policealne  .........................  171 40 57 43 23 8 post-secondary 

średnie zawodowe  ............  2237 409 724 694 317 93 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  642 86 213 206 93 45 general secondary 

zasadnicze zawodowe  .......  2826 522 875 870 418 142 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..  575 135 165 162 80 33 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Kobiety  ............................  7195 1154 2394 2296 1024 326 Women 

wyższe  ..............................  3033 407 1094 986 411 135 tertiary 

policealne  .........................  392 56 134 131 56 15 post-secondary 

średnie zawodowe  ............  1509 261 479 482 225 62 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  706 115 220 220 115 35 general secondary 

zasadnicze zawodowe  .......  1230 237 362 390 180 61 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..  325 78 104 87 37 19 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 11. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz poziomu wykształcenia (dok.) 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and level of education (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch dni wolne-
go (nieplanowanego urlopu) z dnia na dzień byłoby 

for whom taking one or two days off (unplanned leave) from 
day to day would be 

SPECIFICATION bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ..........................  9744 1479 3464 3049 1285 468 URBAN AREAS 

wyższe  ..............................  4154 691 1613 1211 480 158 tertiary 

policealne  ..........................  395 60 139 125 52 19 post-secondary 

średnie zawodowe  .............  2200 343 745 700 313 99 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  874 120 302 275 126 52 general secondary 

zasadnicze zawodowe  .......  1812 231 570 628 269 114 basic vocational  

gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...  309 34 96 109 44 26 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

WIEŚ  ................................  6241 1338 1876 1857 905 265 RURAL AREAS 

wyższe  ..............................  1217 187 394 410 165 62 tertiary 

policealne  ..........................  169 36 53 48 27 5 post-secondary 

średnie zawodowe  .............  1546 328 458 476 229 55 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  474 81 131 152 82 28 general secondary 

zasadnicze zawodowe  .......  2244 528 667 632 328 89 basic vocational  

gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...  592 179 174 139 73 26 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 12. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wieku 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch dni wolne-
go (nieplanowanego urlopu) z dnia na dzień byłoby 

for whom taking one or two days off (unplanned leave) from 
day to day would be 

SPECIFICATION bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .......................   15985   2816   5340   4906   2190   733  TOTAL 

15 – 19 lat  .........................   76   8   21   24   17   7  15 – 19 years 

20 – 24  ..............................   1016   119   316   339   188   54  20 – 24  

25 – 29  ..............................   1961   278   630   667   298   88  25 – 29   

30 – 34  ..............................   2398   392   836   753   316   101  30 – 34  

35 – 44  ..............................   4456   774   1514   1365   587   215  35 – 44  

45 – 54  ..............................   3462   621   1100   1057   512   172  45 – 54  

55 – 59  ..............................   1645   332   576   479   196   61  55 – 59  

60 – 64  ..............................   706   181   263   175   60   27  60 – 64  

65 lat i więcej  ...................   266   112   84   47   16   7  65 years and more 

Mężczyźni  ........................   8790   1662   2946   2610   1166   407  Men 

15 – 19 lat  .........................   48   5   14   14   12  .  15 – 19 years 

20 – 24  ..............................   603   78   193   189   112   30  20 – 24  

25 – 29  ..............................   1080   169   332   364   159   56  25 – 29   

30 – 34  ..............................   1332   242   462   395   171   62  30 – 34  

35 – 44  ..............................   2402   432   837   732   291   110  35 – 44  

45 – 54  ..............................   1794   337   590   515   261   91  45 – 54  

55 – 59  ..............................   895   202   302   249   110   33  55 – 59  

60 – 64  ..............................   465   122   162   125   40   17  60 – 64  

65 lat i więcej  ...................   170   75   53   26   10   5  65 years and more 

Kobiety  ............................   7195   1154   2394   2296   1024   326  Women 

15 – 19 lat  .........................   28   .   6   9   6   .  15 – 19 years 

20 – 24  ..............................   413   41   123   149   75   24  20 – 24  

25 – 29  ..............................   881   109   297   303   139   33  25 – 29   

30 – 34  ..............................   1066   149   374   358   145   39  30 – 34  

35 – 44  ..............................   2054   342   677   633   295   106  35 – 44  

45 – 54  ..............................   1668   283   510   542   251   81  45 – 54  

55 – 59  ..............................   749   131   274   230   86   28  55 – 59  

60 – 64  ..............................   241   59   101   51   21   10  60 – 64  

65 lat i więcej  ...................   96   37   31   21   6  .  65 years and more 
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Tabl. 12. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wieku (dok.) 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and age (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch dni wolne-
go (nieplanowanego urlopu) z dnia na dzień byłoby 

for whom taking one or two days off (unplanned leave) from 
day to day would be 

SPECIFICATION bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne 
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemożliwe   
impossible 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ..........................   9744   1479   3464   3049   1285   468  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  .........................   32   .   6   11   8   5  15 – 19 years 

20 – 24  ..............................   503   43   158   182   87   33  20 – 24  

25 – 29  ..............................   1204   156   416   392   182   56  25 – 29   

30 – 34  ..............................   1538   246   576   476   184   56  30 – 34  

35 – 44  ..............................   2731   408   983   850   349   141  35 – 44  

45 – 54  ..............................   2005   281   674   654   293   105  45 – 54  

55 – 59  ..............................   1060   176   393   316   133   43  55 – 59  

60 – 64  ..............................   489   104   195   129   37   23  60 – 64  

65 lat i więcej  ....................   182   63   63   38   12   6  65 years and more 

WIEŚ  ................................   6241   1338   1876   1857   905   265  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  .........................   45   7   14   12   9   .  15 – 19 years 

20 – 24  ..............................   513   76   158   157   101   21  20 – 24  

25 – 29  ..............................   757   121   213   275   116   32  25 – 29   

30 – 34  ..............................   860   146   260   277   132   45  30 – 34  

35 – 44  ..............................   1724   366   532   515   238   74  35 – 44  

45 – 54  ..............................   1457   340   427   403   219   67  45 – 54  

55 – 59  ..............................   584   157   183   163   64   19  55 – 59  

60 – 64  ..............................   217   76   68   46   23   .  60 – 64  

65 lat i więcej  ....................   84   50   21   9   . .  65 years and more 
 



66 
 

  

Tabl. 13. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wybranych grup zawodów 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and selected occupational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch 
dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na 

dzień byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned 

leave) from day to day would be 
SPECIFICATION bardzo 

łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..................................    15985   2816   5340   4906   2190   733  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    984   256   393   235   85   15  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    3123   433   1161   973   407   150  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    1977   323   747   600   238   68  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    981   91   375   357   131   27  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ...    2131   288   587   753   372   130  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1708   899   505   205   62   36  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .....................................    2327   293   803   771   363   98  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ....................................    1562   128   395   580   333   127  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    1097   100   350   393   184   69  Elementary occupations 
Mężczyźni  ...................................    8790   1662   2946   2610   1166   407  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    586   174   227   139   38   8  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    1191   220   515   302   111   42  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    963   169   343   293   125   32  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    383   32   131   153   53   14  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ...    733   127   206   234   123   44  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1017   517   297   134   41   29  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .....................................    2049   267   720   669   306   88  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ....................................    1324   114   343   488   274   104  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    452   38   142   159   79   33  Elementary occupations 
Kobiety  .......................................    7195   1154   2394   2296   1024   326  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    398   83   166   96   47   7  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    1933   212   646   672   295   108  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    1013   154   404   307   113   36  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    598   59   244   203   78   14  Clerical support workers 
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Tabl. 13. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wybranych grup zawodów (dok.) 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch 
dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na 

dzień byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned 

leave) from day to day would be 
SPECIFICATION bardzo 

łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

Pracownicy usług i sprzedawcy   1398   162   382   519   249   86  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    691   383   209   71   21   7  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................    278   26   83   102   56   10  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................    238   14   51   92   59   22  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    644   62   208   234   106   36  Elementary occupations 

MIASTA  .....................................    9744   1479   3464   3049   1285   468  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    723   187   298   167   59   12  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    2540   374   978   768   314   106  Professionals 

Technicy i inny średni personel   1463   260   563   425   165   51  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    680   71   259   254   78   19  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy   1409   202   414   476   227   91  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    132   56   48   17   .  7  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................    1266   170   472   408   164   51  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................    845   90   215   287   173   80  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    613   65   199   218   87   44  Elementary occupations 

WIEŚ  ...........................................    6241   1338   1876   1857   905   265  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    261   69   95   68   26   .  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    583   59   183   205   93   44  Professionals 

Technicy i inny średni personel   514   64   185   175   73   18  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    301   21   116   103   53   9  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy   721   86   173   277   145   39  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1576   843   457   188   58   30  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................    1061   123   331   362   198   47  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................    717   38   180   293   160   47  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    484   36   151   175   97   25  Elementary occupations 
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Tabl. 14. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wybranych sekcji PKD 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch 
dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na 

dzień byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned 

leave) from day to day would be 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...................................   15985   2816   5340   4906   2190   733  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   1880   926   578   251   81   44  

  of which: 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   187   23   64   58   34   8  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   3127   335   1013   1101   522   156  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ..................   174   26   72   49   24   .  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ...............................................   177   13   64   65   29   7  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...............................   1114   172   386   366   150   40  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   2322   379   752   759   340   92  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   899   100   228   308   180   83  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   338   33   91   131   73   10  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   380   89   155   95   33   9  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   423   78   163   134   40   9  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ....   180   33   81   45   19   .  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ...................   562   183   221   115   37   6  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .................................   423   62   115   139   68   39  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   1102   82   481   361   133   45  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   1266   83   380   455   232   117  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   917   104   283   331   152   46  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   198   36   88   55   13   6  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   263   54   112   67   24   7  Other service activities 
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Tabl. 14. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch 
dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na 

dzień byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned 

leave) from day to day would be 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  ....................................   8790   1662   2946   2610   1166   407  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   1139   528   352   170   54   35  

  of which: 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   169   20   58   53   31   7  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   2126   236   704   740   339   107  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...................   139   22   54   41   22   . 

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ................................................   136   9   50   50   21   7  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ................................   1032   156   350   342   145   39  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   1033   214   363   304   125   26  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   719   85   164   251   146   74  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   106   13   23   45   24  .  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   270   69   110   63   21   7  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   141   34   61   34   10  .  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .....   92   18   40   23   9   .  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ....................   275   95   111   50   16   . 

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..................................   237   32   58   82   40   24  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   546   36   218   180   80   31  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   279   28   102   88   39   22  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   153   28   45   46   25   10  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   77   16   37   17  . .  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   105   23   39   24   13   5  Other service activities 
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Tabl. 14. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch 
dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na 

dzień byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned 

leave) from day to day would be 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

Kobiety  ........................................   7195   1154   2394   2296   1024   326  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   741   398   226   81   27   9  

  of which: 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   18  .   6   5  .   .  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   1001   99   308   362   183   49  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ..................   35   5   18   9   .  -  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ...............................................   41   .  14   16   7   -  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...............................   82   17   35   24   5   .  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   1289   164   389   455   215   66  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   180   16   65   57   35   9  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   232   19   69   86   49   8  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   110   20   45   32   12   . Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   283   43   102   99   30   8  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ....   88   14   40   21   11   . Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ...................   286   88   110   65   21  .  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .................................   186   29   57   57   28   14  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   556   46   263   181   53   13  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   988   55   278   366   193   95  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   764   77   238   285   127   37  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   121   20   51   38   9  .  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   158   31   72   43   11   .  Other service activities 
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Tabl. 14. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch 
dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na 

dzień byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned 

leave) from day to day would be 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ......................................   9744   1479   3464   3049   1285   468  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   159   64   57   23   7   8  

  of which: 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   127   20   48   34   22   . Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   1882   219   655   634   283   91  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...................   119   23   52   32   11  .  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ................................................   100   10   30   42   14   .  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ................................   630   106   232   201   71   21  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   1538   266   541   473   191   66  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   552   70   149   177   97   58  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   233   21   66   94   46   6  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   338   84   139   77   30   8  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   358   64   139   117   31   7  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .....   153   30   67   39   15  .  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ....................   471   161   185   91   29   6  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..................................   315   53   87   101   45   30  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   803   64   357   257   96   30  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   928   65   286   331   163   84  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   656   86   215   221   105   29  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   155   27   71   43   8   6  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   183   40   77   45   16   5  Other service activities 
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Tabl. 14. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wybranych sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch 
dni wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na 

dzień byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned 

leave) from day to day would be 
SPECIFICATION 

bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

nie-
możli-

we   
impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  ...........................................   6241   1338   1876   1857   905   265  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .....................................   1721   862   522   228   73   36  

  of which: 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ............   59   .   16   24   12  .  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..........   1245   115   358   467   239   66  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ..................   56   .  20   18   13  .  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ...............................................   77   .  34   23   14   .  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...............................   484   67   154   165   79   20  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ..................................   785   113   211   286   149   26  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  .............................................   348   30   79   131   84   25  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...   105   12   26   37   27   .  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .............   43   5   17   17   .   .  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................   65   14   24   17   9   .  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ....   27   .   14   6   .   .  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ...................   91   22   36   24   8  .  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .................................   107   9   28   38   23   9  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne  ......................   298   18   124   104   37   15  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  .......................................   339   18   93   124   70   33  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ......................................   261   18   69   110   47   17  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .....................   43   8   17   13   5  .  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ....   80   13   35   22   8   . Other service activities 
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Tabl. 15. Pracujący według możliwości wzięcia jednego lub dwóch dni wolnego (nieplanowanego 
urlopu) z dnia na dzień oraz wymiaru czasu pracy, statusu zatrudnienia i sektora wła-
sności 
Employed persons by possibility to take one or two days off (unplanned leave) from day to 
day, working day, employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Total 

Pracujący, dla których wzięcie jednego lub dwóch dni 
wolnego (nieplanowanego urlopu) z dnia na dzień 

byłoby 
for whom taking one or two days off (unplanned leave) 

from day to day would be 

SPECIFICATION bardzo 
łatwe   
really 
easy 

dosyć  
łatwe     
rather 
easy 

dosyć 
trudne   
rather 

difficult 

bardzo 
trudne      
really  

difficult 

niemoż-
liwe   

impo-
ssible 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..................................    15985   2816   5340   4906   2190   733  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  .....................................    14775   2405   4947   4663   2074   685  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ................................    1210   411   393   242   116   47     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  ..............................    3864   299   1412   1312   609   232  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ...............................    12121   2517   3929   3594   1582   500     private 

Pracownicy najemni  ....................    12586   1063   4258   4498   2084   683  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  ..............................    3864   299   1412   1312   609   232  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ...............................    8722   764   2847   3186   1475   451     private 

Pracujący na własny rachunek  ....    2921   1473   931   375   95   47  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  ..............................    579   283   203   75   14   .  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  .....................................    2342   1189   728   299   81   44     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie człon-
kowie rodzin  ...............................    479   281   151   33   12   .  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 16. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz poziomu wy-
kształcenia 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and level of educa-
tion 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas pracy do wy-
magań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywa-

nych zadań   
Employed persons time according to the require-

ments of the employer, customer, and the character 
of performed tasks 

SPECIFICATION 
co najmniej raz 

w tygodniu   
at least once a 

week 

co najmniej raz 
w miesiącu (ale 
rzadziej niż raz 

w tygodniu)  
at least once a 
month (but less 
often than once 

a week) 

rzadziej niż 
raz w miesią-

cu 
less often than 
once a month 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ............................   15985 2302 2346 11337 TOTAL 

wyższe  ...................................   5371 857 813 3701 tertiary 

policealne  ..............................   563 65 85 413 post-secondary 

średnie zawodowe  .................   3746 542 545 2659 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .......   1348 189 212 947 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ............   4056 515 581 2960 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  .......   901 132 111 657 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Mężczyźni  .............................   8790 1439 1405 5947 Men 

wyższe  ...................................   2339 472 393 1474 tertiary 

policealne  ..............................   171 26 33 111 post-secondary 

średnie zawodowe  .................   2237 368 343 1526 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .......   642 110 122 410 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ............   2826 376 442 2009 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  .......   575 88 71 417 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Kobiety  .................................   7195 862 942 5391 Women 

wyższe  ...................................   3033 386 419 2227 tertiary 

policealne  ..............................   392 39 51 302 post-secondary 

średnie zawodowe  .................   1509 174 202 1133 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .......   706 80 90 536 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ............   1230 139 139 951 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  .......   325 45 40 241 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 16. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz poziomu wy-
kształcenia (dok.) 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and level of educa-
tion (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas pracy do wy-
magań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywa-

nych zadań   
Employed persons time according to the require-

ments of the employer, customer, and the character 
of performed tasks 

SPECIFICATION 
co najmniej raz 

w tygodniu   
at least once a 

week 

co najmniej raz 
w miesiącu (ale 
rzadziej niż raz 

w tygodniu)  
at least once a 
month (but less 
often than once 

a week) 

rzadziej niż 
raz w miesią-

cu 
less often than 
once a month 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ...............................   9744 1495 1421 6829 URBAN AREAS 

wyższe  ...................................   4154 706 622 2826 tertiary 

policealne  ...............................   395 44 65 286 post-secondary 

średnie zawodowe  ..................   2200 349 316 1535 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .......   874 134 132 608 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ............   1812 222 249 1341 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ........   309 39 37 232 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

WIEŚ  .....................................   6241 807 926 4509 RURAL AREAS 

wyższe  ...................................   1217 152 191 875 tertiary 

policealne  ...............................   169 21 20 127 post-secondary 

średnie zawodowe  ..................   1546 193 229 1124 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .......   474 56 80 338 general secondary 

zasadnicze zawodowe  ............   2244 293 332 1619 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ........   592 93 74 425 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 17. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wieku 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wyko-

nywanych zadań   
Employed persons time according to the require-
ments of the employer, customer, and the charac-

ter of performed tasks 

SPECIFICATION co najmniej 
raz w tygo-

dniu   
at least once a 

week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej niż 
raz w miesią-

cu 
less often than 
once a month 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .............................   15985   2302   2346   11337  TOTAL 

15 – 19 lat  ...............................   76   8   13   55  15 – 19 years 

20 – 24  ....................................   1016   115   163   737  20 – 24  

25 – 29  ....................................   1961   280   311   1370  25 – 29   

30 – 34  ....................................   2398   376   369   1653  30 – 34  

35 – 44  ....................................   4456   705   663   3088  35 – 44  

45 – 54  ....................................   3462   440   490   2532  45 – 54  

55 – 59  ....................................   1645   232   211   1202  55 – 59  

60 – 64  ....................................   706   106   88   512  60 – 64  

65 lat i więcej  .........................   266   40   39   188  65 years and more 

Mężczyźni  ..............................   8790   1439   1405   5947  Men 

15 – 19 lat  ...............................   48   .   10   35  15 – 19 years 

20 – 24  ....................................   603   66   97   440  20 – 24  

25 – 29  ....................................   1080   169   186   725  25 – 29   

30 – 34  ....................................   1332   230   220   882  30 – 34  

35 – 44  ....................................   2402   457   397   1548  35 – 44  

45 – 54  ....................................   1794   265   282   1247  45 – 54  

55 – 59  ....................................   895   146   127   622  55 – 59  

60 – 64  ....................................   465   77   61   327  60 – 64  

65 lat i więcej  .........................   170   24   25   122  65 years and more 

Kobiety  ..................................   7195   862   942   5391  Women 

15 – 19 lat  ...............................   28  .   .  21  15 – 19 years 

20 – 24  ....................................   413   49   66   298  20 – 24  

25 – 29  ....................................   881   111   124   645  25 – 29   

30 – 34  ....................................   1066   145   149   771  30 – 34  

35 – 44  ....................................   2054   248   266   1539  35 – 44  

45 – 54  ....................................   1668   175   208   1285  45 – 54  

55 – 59  ....................................   749   85   84   580  55 – 59  

60 – 64  ....................................   241   28   28   185  60 – 64  

65 lat i więcej  .........................   96   16   14   66  65 years and more 
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Tabl. 17. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wieku (dok.) 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and age (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wyko-

nywanych zadań   
Employed persons time according to the require-
ments of the employer, customer, and the charac-

ter of performed tasks 

SPECIFICATION co najmniej 
raz w tygo-

dniu   
at least once a 

week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej niż 
raz w miesią-

cu 
less often than 
once a month 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ................................   9744   1495   1421   6829  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  ...............................   32   . .   24  15 – 19 years 

20 – 24  ....................................   503   56   71   376  20 – 24  

25 – 29  ....................................   1204   185   182   837  25 – 29   

30 – 34  ....................................   1538   258   243   1038  30 – 34  

35 – 44  ....................................   2731   455   405   1872  35 – 44  

45 – 54  ....................................   2005   269   290   1447  45 – 54  

55 – 59  ....................................   1060   170   131   760  55 – 59  

60 – 64  ....................................   489   72   65   351  60 – 64  

65 lat i więcej  ..........................   182   26   32   124  65 years and more 

WIEŚ  ......................................   6241   807   926   4509  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  ...............................   45  .   9   31  15 – 19 years 

20 – 24  ....................................   513   59   92   361  20 – 24  

25 – 29  ....................................   757   95   129   533  25 – 29   

30 – 34  ....................................   860   118   126   616  30 – 34  

35 – 44  ....................................   1724   250   258   1216  35 – 44  

45 – 54  ....................................   1457   171   200   1085  45 – 54  

55 – 59  ....................................   584   62   81   442  55 – 59  

60 – 64  ....................................   217   33   23   161  60 – 64  

65 lat i więcej  ..........................   84   14   7   63  65 years and more 
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Tabl. 18. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wybranych 
grup zawodów 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and selected occu-
pational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas pracy 
do wymagań pracodawcy, klienta, cha-

rakteru wykonywanych zadań   
Employed persons time according to the 
requirements of the employer, customer, 

and the character of performed tasks 

SPECIFICATION co naj-
mniej raz 
w tygo-

dniu   
at least 
once a 
week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej 
niż raz w 
miesiącu 
less often 
than once 
a month 

w tysiącach   in thousands 
OGÓŁEM  ..........................................   15985   2302   2346   11337  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  ..............   984   231   160   593  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ............................................   3123   433   497   2193  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...........   1977   345   307   1324  
Technicians and associate pro-
fessionals 

Pracownicy biurowi  .............................   981   87   102   792  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ...........   2131   274   360   1497  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy  ...   1708   258   145   1305  
Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy   2327   325   392   1610  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   1562   208   248   1106  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   1097   126   126   845  Elementary occupations 
Mężczyźni  ...........................................   8790   1439   1405   5947  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  ..............   586   157   96   332  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ............................................   1191   208   215   767  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...........   963   211   175   577  
Technicians and associate pro-
fessionals 

Pracownicy biurowi  .............................   383   38   47   298  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ...........   733   96   129   509  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy  ...   1017   163   98   756  
Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .    2049   298   354   1397  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   1324   187   226   911  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   452   66   56   330  Elementary occupations 
Kobiety  ...............................................   7195   862   942   5391  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  ..............   398   74   64   261  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ............................................   1933   224   282   1426  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...........   1013   134   132   747  
Technicians and associate pro-
fessionals 

Pracownicy biurowi  .............................   598   49   55   494  Clerical support workers 



79 
 

 
 

Tabl. 18. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wybranych 
grup zawodów (dok.) 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and selected occu-
pational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru 

wykonywanych zadań   
Employed persons time according to the 

requirements of the employer, customer, and 
the character of performed tasks 

SPECIFICATION co najmniej 
raz w tygo-

dniu   
at least once 

a week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej niż 
raz w mie-

siącu 
less often 

than once a 
month 

w tysiącach   in thousands 
Pracownicy usług i sprzedawcy  .......    1398   179   231   988  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i ryba-
cy  .....................................................    691   94   48   549  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy ....................................     278   27   38   213  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .........................................    238   21   23   195  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...............................................    644   60   69   515  Elementary occupations 
MIASTA  .........................................    9744   1495   1421   6829  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  ..........    723   177   109   437  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ........................................    2540   380   406   1754  Professionals 

Technicy i inny średni personel  .......    1463   272   222   969  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .........................    680   65   62   553  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  .......    1409   195   237   978  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i ryba-
cy  .....................................................    132   23   12   96  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy ....................................     1266   190   188   887  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .........................................    845   109   118   618  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...............................................    613   70   59   484  Elementary occupations 
WIEŚ  ...............................................    6241   807   926   4509  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  ..........    261   54   51   156  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ........................................    583   53   92   439  Professionals 

Technicy i inny średni personel  .......    514   73   85   355  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .........................    301   22   40   239  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  .......    721   79   123   519  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i ryba-
cy  .....................................................    1576   234   133   1209  

Skilled agricultural, foresty and 
fishery workers 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy ....................................     1061   135   203   723  

Craft and related trades work-
ers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .........................................    717   98   130   488  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...............................................    484   56   67   361  Elementary occupations 
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Tabl. 19. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wybranych sek-
cji PKD 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and selected NACE 
sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas 
pracy do wymagań pracodawcy, klien-
ta, charakteru wykonywanych zadań   
Employed persons time according to 

the requirements of the employer, cus-
tomer, and the character of performed 

tasks 

SPECIFICATION co naj-
mniej raz 
w tygo-

dniu   
at least 
once a 
week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej 
niż raz w 
miesiącu 
less often 
than once 
a month 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................................    15985   2302   2346   11337  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................    1880   291   167   1421  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................    187   12   10   165  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ................    3127   352   409   2366  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ........................    174   20   27   127  

Electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...    177   21   21   136  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................................    1114   228   245   642  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................    2322   343   381   1598  Trade; repair of motor vehicles∆ 

Transport i gospodarka magazynowa   899   154   184   562  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........    338   57   60   221  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ...................    380   81   70   229  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................    423   83   68   272  Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ..........    180   26   21   133  Real estate activities 
Działalność  profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .........................................    562   122   128   311  

Professional, scientific and tech-
nical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .......................................    423   61   65   297  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................    1102   134   122   846  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................    1266   107   159   1000  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  917   102   125   690  
Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................    198   26   32   140  Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  ..........    263   65   43   154  Other service activities 
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Tabl. 19. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wybranych sek-
cji PKD (cd.) 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and selected NACE 
sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas 
pracy do wymagań pracodawcy, klien-
ta, charakteru wykonywanych zadań   
Employed persons time according to 

the requirements of the employer, cus-
tomer, and the character of performed 

tasks 

SPECIFICATION co naj-
mniej raz 
w tygo-

dniu   
at least 
once a 
week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej 
niż raz w 
miesiącu 
less often 
than once 
a month 

w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  ..........................................   8790   1439   1405   5947  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................   1139   189   116   834  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................   169   12   10   148  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ................   2126   252   297   1576  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i gorącą wodę∆  ....................................   139   16   20   102  

Electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...   136   15   18   103  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activi-
ties 

Budownictwo  ......................................   1032   217   231   584  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................   1033   186   176   671  Trade; repair of motor vehicles∆ 

Transport i gospodarka magazynowa  .   719   135   150   435  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........   106   21   21   63  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ...................   270   59   54   157  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................   141   30   25   86  Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........   92   17   13   63  Real estate activities 
Działalność  profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .........................................   275   70   64   141  

Professional, scientific and tech-
nical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ........................................   237   32   41   165  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................   546   77   77   393  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................   279   40   33   206  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .   153   22   25   107  
Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................   77   15   18   45  Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  ..........   105   29   16   60  Other service activities 



82 
 

  

Tabl. 19. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wybranych sek-
cji PKD (cd.) 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and selected NACE 
sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas 
pracy do wymagań pracodawcy, klien-
ta, charakteru wykonywanych zadań   
Employed persons time according to 

the requirements of the employer, cus-
tomer, and the character of performed 

tasks 

SPECIFICATION co naj-
mniej raz 
w tygo-

dniu   
at least 
once a 
week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej 
niż raz w 
miesiącu 
less often 
than once 
a month 

w tysiącach   in thousands 

Kobiety  ..............................................    7195   862   942   5391  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................    741   102   52   587  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................    18   -   -   18  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ................    1001   99   111   790  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ........................    35   .   7   24  

Electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...    41   6   .   32  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................................    82   11   14   58  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................    1289   157   205   927  Trade; repair of motor vehicles∆ 

Transport i gospodarka magazynowa   180   19   33   127  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........    232   36   38   158  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ...................    110   22   17   72  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................    283   53   43   186  Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ..........    88   9   8   71  Real estate activities 
Działalność  profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .........................................    286   52   64   170  

Professional, scientific and tech-
nical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .......................................    186   29   24   132  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................    556   57   45   453  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................    988   67   126   794  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  764   80   100   583  
Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................    121   11   14   95  Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  ..........    158   37   27   95  Other service activities 
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Tabl. 19. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wybranych sek-
cji PKD (cd.) 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and selected NACE 
sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas 
pracy do wymagań pracodawcy, klien-
ta, charakteru wykonywanych zadań   
Employed persons time according to 

the requirements of the employer, cus-
tomer, and the character of performed 

tasks 

SPECIFICATION co naj-
mniej raz 
w tygo-

dniu   
at least 
once a 
week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej 
niż raz w 
miesiącu 
less often 
than once 
a month 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ............................................   9744   1495   1421   6829  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................   159   31   14   114  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................   127   8   6   114  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ................   1882   239   220   1423  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .........................   119   17   17   85  

Electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...   100   8   14   78  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activi-
ties 

Budownictwo  ......................................   630   136   121   373  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................   1538   239   242   1057  Trade; repair of motor vehicles∆ 

Transport i gospodarka magazynowa   552   98   102   351  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........   233   39   45   150  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ...................   338   73   64   201  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................   358   66   59   233  Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........   153   23   19   111  Real estate activities 
Działalność  profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .........................................   471   110   107   254  

Professional, scientific and tech-
nical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ........................................   315   52   43   220  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................   803   103   91   609  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................   928   90   111   727  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .   656   82   83   490  
Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................   155   22   29   104  Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  ..........   183   46   26   110  Other service activities 
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Tabl. 19. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wybranych sek-
cji PKD (dok.) 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks and selected NACE 
sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas 
pracy do wymagań pracodawcy, klien-
ta, charakteru wykonywanych zadań   
Employed persons time according to 

the requirements of the employer, cus-
tomer, and the character of performed 

tasks 

SPECIFICATION co naj-
mniej raz 
w tygo-

dniu   
at least 
once a 
week 

co najmniej 
raz w miesią-
cu (ale rza-

dziej niż raz w 
tygodniu)  

at least once a 
month (but 

less often than 
once a week) 

rzadziej 
niż raz w 
miesiącu 
less often 
than once 
a month 

w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  .................................................    6241   807   926   4509  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................    1721   260   154   1307  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................    59   .  .   51  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ................    1245   113   189   943  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ........................    56   .  10   42  

Electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...    77   13   7   57  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................................    484   92   124   268  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................    785   104   139   541  Trade; repair of motor vehicles∆ 

Transport i gospodarka magazynowa   348   56   81   210  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........    105   18   15   71  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ...................    43   8   7   28  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................    65   17   9   39  Financial and insurance activities 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ..........    27   .   .   22  Real estate activities 
Działalność  profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .........................................    91   12   21   58  

Professional, scientific and tech-
nical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .......................................    107   9   22   77  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................    298   31   31   237  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................    339   18   48   273  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  261   20   42   199  
Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................    43   .  .   37  Arts, entertainment and recreation 

Pozostała działalność usługowa  ..........    80   19   17   44  Other service activities 
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Tabl. 20. Pracujący według konieczności dostosowywania/zmieniania swojego czasu pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru wykonywanych zadań oraz wymiaru czasu 
pracy, statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by the necessity to adjust/change their working time according to the re-
quirements of the employer, customer, the character of performed tasks, working time, em-
ployment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący dostosowujący swój czas pracy do 
wymagań pracodawcy, klienta, charakteru 

wykonywanych zadań   
Employed persons time according to the 

requirements of the employer, customer, and 
the character of performed tasks 

SPECIFICATION co najmniej 
raz w tygo-

dniu   
at least once 

a week 

co najmniej 
raz w mie-
siącu (ale 

rzadziej niż 
raz w tygo-

dniu)  
at least once 
a month (but 

less often 
than once a 

week) 

rzadziej niż 
raz w mie-

siącu 
less often 

than once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ....................................   15985   2302   2346   11337  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  .......................................   14775   2138   2164   10474  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ..................................   1210   164   182   864     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  ................................   3864   380   456   3029  

 in sector 
   public 

   prywatnym  .................................   12121   1922   1891   8309     private 

Pracownicy najemni  ......................   12586   1520   1855   9212  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  ................................   3864   380   456   3029  

 in sector 
   public 

   prywatnym  .................................   8722   1140   1399   6183     private 

Pracujący na własny rachunek  ......   2921   705   442   1773  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  ................................   579   186   124   269  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  .......................................   2342   519   318   1504     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie członko-
wie rodzin  .....................................   479   77   50   352  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 21. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i poziomu wykształcenia 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
level of education 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich 

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during 

their off-duty time in the last 2 months z któ-
rymi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 
their 

off-duty 
time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 
or 

twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ................................   15985   4767   3222   1544   1011   533   11219  TOTAL 
wyższe  ......................................   5371   2129   1360   769   508   261   3243  tertiary 
policealne  ..................................   563   156   113   44   27   16   407  post-secondary 
średnie zawodowe  .....................   3746   1056   739   317   204   113   2690  vocational secondary 
średnie ogólnokształcące  ...........   1348   423   281   142   93   49   925  general secondary 
zasadnicze zawodowe  ...............   4056   869   631   238   162   76   3187  basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   901   133   99   34   17   17   768  

lower secondary, primary and 
incomplete primary 

Mężczyźni  ................................   8790   2934   1921   1013   678   336   5856  Men 
wyższe  ......................................   2339   1138   691   447   305   143   1200  tertiary 
policealne  ..................................   171   64   45   19   14   .   107  post-secondary 
średnie zawodowe  .....................   2237   717   483   234   152   82   1520  vocational secondary 
średnie ogólnokształcące  ...........   642   239   143   96   63   33   403  general secondary 
zasadnicze zawodowe  ...............   2826   682   488   194   133   61   2144  basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   575   94   70   24   10   13   482  

lower secondary, primary and 
incomplete primary 

Kobiety  .....................................   7195   1833   1302   531   334   197   5362  Women 
wyższe  ......................................   3033   991   669   321   203   119   2042  tertiary 
policealne  ..................................   392   93   68   25   13   12   300  post-secondary 
średnie zawodowe  .....................   1509   339   255   84   52   32   1170  vocational secondary 
średnie ogólnokształcące  ...........   706   183   138   46   30   16   522  general secondary 
zasadnicze zawodowe  ...............   1230   188   144   44   29   15   1042  basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   325   39   28   11   7   .   286  

lower secondary, primary and 
incomplete primary 
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Tabl. 21. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i poziomu wykształcenia (dok.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
level of education (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich 

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during 

their off-duty time in the last 2 months z któ-
rymi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 
their 

off-duty 
time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 
or 

twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ..................................   9744   3274   2141   1133   741   392   6470  URBAN AREAS 

wyższe  .......................................   4154   1692   1051   641   426   215   2462  tertiary 

policealne  ..................................   395   112   81   31   18   13   283  post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   2200   677   460   217   142   75   1524  vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   874   289   184   104   68   36   586  general secondary 

zasadnicze zawodowe  ...............   1812   449   324   125   78   47   1363  basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   309   57   41   16   9   7   252  

lower secondary, primary and 
incomplete primary 

WIEŚ  ........................................   6241   1492   1082   411   270   141   4749  RURAL AREAS 

wyższe  .......................................   1217   437   309   128   82   47   780  tertiary 

policealne  ..................................   169   45   32   13   9   .   124  post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   1546   380   279   101   62   39   1166  vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   474   134   96   38   25   13   340  general secondary 

zasadnicze zawodowe  ...............   2244   421   308   113   84   29   1824  basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   592   76   57   19   8   11   516  

lower secondary, primary and 
incomplete primary 
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Tabl. 22. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wieku 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od pracy  
w sprawach służbowych w okresie ostatnich 2 miesięcy                              

who were contacted in relation to work during their off-duty 
time in the last 2 months z którymi 

nie kon-
tatkowa-
no się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           

who were 
not 

contacted 
in rela-
tion to 
work 

during 
their off-
duty time 

razem     
total 

 

raz lub 
dwa razy  
once or 
twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włoczne-
go zaję-
cia się 
danym 

zadaniem 
who were 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

immedia-
tely 

wobec 
których 

nie ocze-
kiwano 

bez-
zwłocz-

nego 
zajęcia 

się  
danym 

zadaniem 
who were 

not 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

immedia-
tely 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ........................    15985   4767   3222   1544   1011   533   11219  TOTAL 
15 – 19 lat  ........................    76   12   10   .   -   .   64  15 – 19 years 
20 – 24  .............................    1016   246   186   60   41   18   770  20 – 24  
25 – 29  .............................    1961   596   393   203   123   80   1364  25 – 29   
30 – 34  .............................    2398   809   557   252   156   96   1589  30 – 34  
35 – 44  .............................    4456   1462   955   507   344   163   2994  35 – 44  
45 – 54  .............................    3462   936   651   284   194   90   2526  45 – 54  
55 – 59  .............................    1645   428   285   143   93   50   1216  55 – 59  
60 – 64  .............................    706   199   133   66   42   24   507  60 – 64  
65 lat i więcej  ...................    266   79   52   27   17   10   188  65 years and more 
Mężczyźni  ........................    8790   2934   1921   1013   678   336   5856  Men 
15 – 19 lat  ........................    48   8   7  .   -   .   40  15 – 19 years 
20 – 24  .............................    603   146   105   41   27   14   457  20 – 24  
25 – 29  .............................    1080   362   233   129   77   51   718  25 – 29   
30 – 34  .............................    1332   510   342   167   108   59   823  30 – 34  
35 – 44  .............................    2402   903   565   339   234   105   1499  35 – 44  
45 – 54  .............................    1794   551   378   173   125   48   1243  45 – 54  
55 – 59  .............................    895   256   163   93   60   33   639  55 – 59  
60 – 64  .............................    465   143   93   50   33   17   322  60 – 64  
65 lat i więcej  ...................    170   55   35   20   13   7   116  65 years and more 
Kobiety  .............................    7195   1833   1302   531   334   197   5362  Women 
15 – 19 lat  ........................    28  .  .   -   -   -   24  15 – 19 years 
20 – 24  .............................    413   100   82   18   14   .   313  20 – 24  
25 – 29  .............................    881   234   160   74   45   29   646  25 – 29   
30 – 34  .............................    1066   300   215   85   48   37   766  30 – 34  
35 – 44  .............................    2054   558   390   169   110   58   1495  35 – 44  
45 – 54  .............................    1668   385   273   111   69   42   1284  45 – 54  
55 – 59  .............................    749   172   123   49   33   17   577  55 – 59  
60 – 64  .............................    241   56   39   16   9   7   185  60 – 64  
65 lat i więcej  ...................    96   24   17   7   .   .   72  65 years and more 
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Tabl. 22. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wieku (dok.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
age (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od pracy  
w sprawach służbowych w okresie ostatnich 2 miesięcy                              

who were contacted in relation to work during their off-duty 
time in the last 2 months z którymi 

nie kon-
tatkowa-
no się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           

who were 
not 

contacted 
in rela-
tion to 
work 

during 
their off-
duty time 

razem     
total 

 

raz lub 
dwa razy  
once or 
twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włoczne-
go zaję-
cia się 
danym 

zadaniem 
who were 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

immedia-
tely 

wobec 
których 

nie ocze-
kiwano 

bez-
zwłocz-

nego 
zajęcia 

się  
danym 

zadaniem 
who were 

not 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

immedia-
tely 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .........................    9744   3274   2141   1133   741   392   6470  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  ........................    32   6   5   .  -   .  25  15 – 19 years 

20 – 24  .............................    503   136   97   38   26   12   367  20 – 24  

25 – 29  .............................    1204   381   238   143   91   53   822  25 – 29   

30 – 34  .............................    1538   557   369   188   113   75   981  30 – 34  

35 – 44  .............................    2731   1015   643   372   251   121   1717  35 – 44  

45 – 54  .............................    2005   643   438   204   139   66   1363  45 – 54  

55 – 59  .............................    1060   314   201   113   75   38   746  55 – 59  

60 – 64  .............................    489   158   106   52   32   19   331  60 – 64  

65 lat i więcej  ...................    182   65   42   23   14   8   117  65 years and more 

WIEŚ  ...............................    6241   1492   1082   411   270   141   4749  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  ........................    45   5   5   .  -  .   39  15 – 19 years 

20 – 24  .............................    513   110   89   21   16   6   403  20 – 24  

25 – 29  .............................    757   215   155   60   32   28   542  25 – 29   

30 – 34  .............................    860   252   188   64   43   21   608  30 – 34  

35 – 44  .............................    1724   447   312   136   93   42   1277  35 – 44  

45 – 54  .............................    1457   293   213   80   55   25   1164  45 – 54  

55 – 59  .............................    584   114   84   30   18   12   470  55 – 59  

60 – 64  .............................    217   41   26   15   10   5   176  60 – 64  

65 lat i więcej  ...................    84   14   9   .  .  .   71  65 years and more 
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Tabl. 23. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych grup zawodów  
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected occupational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich 

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during 

their off-duty time in the last 2 months z któ-
rymi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 
their 

off-duty 
time 

razem     
total 

 

raz lub 
dwa 
razy  
once 

or 
twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...................................    15985   4767   3222   1544   1011   533   11219  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    984   566   320   246   178   68   419  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    3123   1229   817   411   259   152   1895  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    1977   739   467   272   181   91   1238  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    981   221   168   54   29   25   760  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ...    2131   640   458   182   125   57   1490  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1708   106   66   40   32   8   1602  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ......................................    2327   575   418   158   90   68   1752  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  .....................................    1562   445   322   124   76   48   1116  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ...........................................    1097   200   156   44   30   14   897  Elementary occupations 

Mężczyźni  ...................................    8790   2934   1921   1013   678   336   5856  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  ..............................................    586   367   197   169   127   43   220  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ....................................    1191   579   366   213   137   76   612  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ...    963   441   261   180   126   54   522  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  .....................    383   100   75   26   15   11   283  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ...    733   257   170   88   63   25   476  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  ........................................    1017   77   49   28   22   6   940  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 
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Tabl. 23. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych grup zawodów (cd.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostat-

nich 2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during 

their off-duty time in the last 2 months z któ-
rymi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od 

pracy w 
spra-
wach 

służbo-
wych           
who 
were 
not 

contac-
ted in 

relation 
to work 
during 
their 

off-duty 
time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 

or 
twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 
were 
not 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 
Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .....................................    2049   539   388   151   85   66   1510  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ....................................    1324   415   297   118   73   45   909  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ..........................................    452   116   89   26   18   8   337  Elementary occupations 
Kobiety  .......................................    7195   1833   1302   531   334   197   5362  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  .............................................    398   199   123   76   51   25   199  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ...................................    1933   650   451   199   122   76   1283  Professionals 

Technicy i inny średni personel ...    1013   298   207   92   55   37   715  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ....................    598   121   93   28   14   14   477  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..    1398   383   288   94   63   32   1015  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .......................................    691   29   17   11   10   .   662  

Skilled agricultural, foresty 
and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  .....................................    278   36   29   7   .   .   242  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ....................................    238   30   25   6   .   .  207  

Plant and machine operators 
and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ..........................................    644   85   67   18   11   7   560  Elementary occupations 
MIASTA  9744   3274   2141   1133   741   392   6470  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  .............................................    723   412   227   184   134   50   311  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ...................................    2540   1028   675   353   224   129   1512  Professionals 
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Tabl. 23. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych grup zawodów (dok.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostat-

nich 2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during 

their off-duty time in the last 2 months z któ-
rymi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od 

pracy w 
spra-
wach 

służbo-
wych           
who 
were 
not 

contac-
ted in 

relation 
to work 
during 
their 

off-duty 
time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 

or 
twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 
were 
not 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 

Technicy i inny średni personel   1463   546   329   218   144   74   917  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ....................    680   153   114   39   21   18   527  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy   1409   428   298   130   90   40   981  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .......................................    132   18   11   7   7   -   114  

Skilled agricultural, 
foresty and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ....................................    1266   332   237   95   53   42   934  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...................................    845   212   143   69   43   26   633  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ..........................................    613   107   80   27   17   10   505  Elementary occupations 
WIEŚ  .........................................    6241   1492   1082   411   270   141   4749  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicz-
nych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy  .............................................    261   154   93   61   44   18   107  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  ...................................    583   200   142   58   35   23   383  Professionals 

Technicy i inny średni personel   514   193   139   54   38   17   321  
Technicians and associate 
professionals 

Pracownicy biurowi  ....................    301   68   54   15   8   7   233  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy   721   212   159   52   35   17   509  Service and sales workers 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .......................................    1576   88   55   33   25   8   1488  

Skilled agricultural, 
foresty and fishery workers 

Robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy  ....................................    1061   243   180   62   37   26   818  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...................................    717   233   179   54   33   22   483  

Plant and machine opera-
tors and assemblers 

Pracownicy wykonujący prace 
proste  ..........................................    484   93   76   17   13  .   391  Elementary occupations 
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Tabl. 24. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych sekcji PKD 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich 

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during 

their off-duty time in the last 2 months z który-
mi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 

their off-
duty time 

ra-
zem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 
or 

twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 
OGÓŁEM  ................................   15985   4767   3222   1544   1011   533   11219  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  .................................   1880   162   102   60   46   14   1718  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ........   187   37   24   13   9   .   150  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe .......   3127   756   534   222   137   85   2371  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...............   174   61   42   19   11   8   113  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ............................................   177   47   37   9   6   .   131  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ............................   1114   421   290   131   79   52   693  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ......................   2322   787   524   263   176   87   1535  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  ..........................................   899   353   233   120   82   38   546  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆    338   136   96   40   30   10   202  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  .........   380   176   118   58   38   20   205  Information and communication 
Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ..............................   423   169   106   64   41   22   254  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆   180   68   45   23   16   7   112  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ................   562   262   158   103   69   34   300  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..............................   423   141   96   45   30   16   282  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ..........   1102   367   252   115   83   32   735  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ...................................   1266   353   242   111   69   42   913  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................   917   280   201   79   47   32   637  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................   198   76   49   27   15   12   122  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa   263   98   62   37   22   15   165  Other service activities 
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Tabl. 24. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich  

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during their 

off-duty time in the last 2 months z który-
mi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 

their off-
duty time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 
or 

twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 
Mężczyźni  ................................   8790   2934   1921   1013   678   336   5856  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  .................................   1139   123   77   46   35   11   1016  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ........   169   34   22   12   9   .   135  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe  ......   2126   565   392   173   110   63   1561  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...............   139   51   37   14   6   8   88  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ............................................   136   40   32   8   5   .   96  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ............................   1032   394   269   125   75   50   638  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ......................   1033   402   235   166   115   51   631  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  ..........................................   719   300   192   108   74   34   419  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆    106   56   41   15   10   5   50  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  .........   270   132   87   45   30   15   138  Information and communication 
Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ..............................   141   71   43   28   18   10   70  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆   92   38   28   10   8   .   54  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ................   275   151   91   61   45   15   124  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..............................   237   86   60   26   17   9   151  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ..........   546   238   161   77   56   21   308  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ...................................   279   102   67   35   22   13   177  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................   153   59   34   25   19   6   94  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................   77   35   18   16   8   8   43  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa     105   52   29   23   14   9   53  Other service activities 
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Tabl. 24. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich  

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during their 

off-duty time in the last 2 months z który-
mi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 

their off-
duty time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 
or 

twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 
Kobiety  .....................................   7195   1833   1302   531   334   197   5362  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  .................................   741   39   26   14   10   .   701  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ........   18   . .   .   .   -   15  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe .......   1001   191   141   49   27   22   810  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...............   35   10   5   5   5   -   25  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ............................................   41   7   5   .  .   .  34  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ............................   82   28   22   6   5  .   54  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ......................   1289   385   288   97   61   36   904  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  ..........................................   180   53   41   12   8   .   127  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆    232   80   55   25   20   5   152  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  .........   110   44   31   13   8   5   67  Information and communication 
Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ..............................   283   98   62   36   24   12   184  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆   88   30   17   13   8   5   57  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ................   286   110   68   42   24   19   176  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..............................   186   55   36   19   12   7   131  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ..........   556   129   91   37   26   11   427  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ...................................   988   252   175   77   48   29   736  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................   764   221   167   54   28   26   543  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................   121   42   31   11   7   .   79  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa   158   46   33   14   8   6   112  Other service activities 
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Tabl. 24. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich  

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during their 

off-duty time in the last 2 months z który-
mi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 

their off-
duty time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 
or 

twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 
MIASTA  ..................................   9744   3274   2141   1133   741   392   6470  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  .................................   159   32   18   13   11   .   127  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ........   127   27   17   11   8   .  100  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe  ......   1882   491   329   162   98   64   1391  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...............   119   41   25   16   9   7   78  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ............................................   100   28   22   5  .   .   72  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ............................   630   259   175   84   52   32   372  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ......................   1538   526   337   189   133   56   1012  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  ..........................................   552   199   127   72   49   22   352  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆    233   99   68   31   23   8   134  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  .........   338   160   104   56   36   20   178  Information and communication 
Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ..............................   358   147   90   57   37   20   211  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆   153   60   38   22   16   6   94  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ................   471   218   125   93   62   31   253  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..............................   315   104   68   36   24   12   211  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ..........   803   272   184   87   63   25   531  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ...................................   928   267   178   89   55   34   660  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................   656   205   146   59   34   25   451  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................   155   62   38   24   14   10   93  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa   183   63   39   24   12   12   120  Other service activities 
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Tabl. 24. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy i wybranych sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem 

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich  

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during their 

off-duty time in the last 2 months z który-
mi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 

their off-
duty time 

razem     
total 

 

raz 
lub 
dwa 
razy  
once 
or 

twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expected 
to deal 
with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 
WIEŚ  ........................................   6241   1492   1082   411   270   141   4749  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  .................................   1721   130   84   47   35   12   1591  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ........   59   9   8   . .   -   50  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe .......   1245   264   204   60   39   21   980  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ...............   56   20   17   .  .  .   35  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywa-
cja∆  ............................................   77   19   15   .   .   .  58  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ............................   484   163   115   47   28   20   321  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ......................   785   261   187   74   43   31   523  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazy-
nowa  ..........................................   348   154   106   48   33   15   194  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆    105   37   27   10   8   .   68  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  .........   43   16   14   .   .   -   27  Information and communication 
Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ..............................   65   23   16   7   .  .   43  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆   27   9   8   .   .   -   18  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ................   91   44   33   11   7   .  47  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ..............................   107   37   28   9   5   .   70  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ..........   298   95   68   27   20   7   203  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ...................................   339   86   64   22   14   8   253  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ...................................   261   75   55   20   12   7   186  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..................   43   14   11   . .   .   30  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa   80   35   23   13   10   .  45  Other service activities 
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Tabl. 25. Pracujący według częstotliwości kontaktów w sprawach służbowych w czasie wolnym 
od pracy, wymiaru czasu pracy, statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by the frequency of work-related contacts during their off-duty time,  
working time, employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó- 
łem   

Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

z którymi kontaktowano się w czasie wolnym od 
pracy w sprawach służbowych w okresie ostatnich 

2 miesięcy                              
who were contacted in relation to work during 

their off-duty time in the last 2 months z któ-
rymi nie 
kontat-
kowano 

się w 
czasie 

wolnym 
od pracy 
w spra-
wach 

służbo-
wych           
who 

were not 
contac-
ted in 

relation 
to work 
during 
their 

off-duty 
time 

razem     
total 

 

raz lub 
dwa 
razy  
once 

or 
twice 

kilkukrotnie                                                                                  
a few times 

razem          
total 

wobec 
których 
oczeki-
wano 
bez-

włocz-
nego 

zajęcia 
się 

danym 
zada-
niem 
who 
were 

expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

wobec 
których 

nie 
oczeki-
wano 
bez-

zwłocz-
nego 

zajęcia 
się  

danym 
zada-
niem 
who 

were not 
expec-
ted to 
deal 

with a 
given 
task 

imme-
diately 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .....................................    15985   4767   3222   1544   1011   533   11219  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  ........................................    14775   4466   3013   1453   953   501   10309  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ...................................    1210   300   210   91   59   32   909     part-time 

 w sektorze 
   publicznym ..................................    3864   1146   807   338   219   119   2719  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ..................................    12121   3621   2415   1206   792   414   8500     private 

Pracownicy najemni  .......................    12586   3866   2771   1095   690   405   8720  Employees 

 w sektorze 
   publicznym ..................................    3864   1146   807   338   219   119   2719  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ..................................    8722   2721   1964   757   471   286   6001     private 

Pracujący na własny rachunek  .......    2921   862   427   435   308   127   2059  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  .................................    579   331   150   181   136   45   247  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  .........................................    2342   530   277   254   172   82   1812     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie członko-
wie rodzin  ......................................    479   38   24   14   13   .   440  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 26. Pracujący według metody ewidencji czasu pracy oraz sektora własności i wielkości in-
stytucji/firmy 
Employed persons by the method of working time recording, sector of employment and the 
size of institution/firm 

WYSZCZE-
GÓLNIENIE 

Ogółem 
Total 

Pracujący 
Employed persons 

SPECIFICATION 

bez 
re-

jestracji 
godzin 
pracy 

no 
regis-
tration 

of 
working 
hours 

razem 
total 

wg metody ewidencji czasu pracy wykorzystywanej do 
rejestrowania godzin pracy 

by the method of working time recording used for 
registration of working hours 

samodzi
elna  

rejestra- 
cja 

godzin 
pracy 
person 
regis-
ters 

his/her 
working 
hours 

him/her
self 

zegar 
czasu 
pracy 
(karty 
zega-
rowe)  

working 
time 
clock 
(clock 
card) 

rejestra-
cja 

elektro-
niczna 
(karty 
zbliże-
niowe)  
electro-

nic 
regi-

stration 
(ID 

card) 

rejestra-
cja 

ręczna 
/manual

na 
prowa-
dzona 
przez 
praco-
dawcę 

lub 
wyzna-
czonych 
pracow-
ników      
manual 
regis-
tration 
carried 
out by 

the 
employ-

er or 
ap-

pointed 
employ-

ees 

inna 
metoda  
other 

method 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ............  15985 9360 6625 1802 817 1494 1843 670 TOTAL 

 w sektorze 
   publicznym  .........  3864 2408 1456 190 200 417 511 138 

 in sector 
   public 

   prywatnym  ..........  12121 6953 5169 1612 616 1077 1332 532    private 

według wielkości 
instytucji/firmy          

by size of institu-
tion/firm 

  1 – 9  .....................  4981 3335 1646 1070 26 22 289 237   1 – 9 

  10 – 19  .................  1593 1064 530 133 39 42 256 60   10 – 19 

  20 – 49  .................  2085 1356 729 144 69 102 331 84   20 – 49 

  50 – 100  ...............  1670 967 703 97 101 177 258 71   50 – 100 

  101 – 250  .............  1387 688 699 85 140 245 190 40   101 – 250 

  251 i więcej  .........  2710 1031 1679 164 363 803 249 100   251 and more 

  nie wiem, ale 
mniej niż 11  ...........  380 236 144 43 12 8 65 15 

  I don’t know, but fewer 
than 11 

  nie wiem, ale 
więcej niż 10  ..........  1179 684 495 65 67 94 205 63 

  I don’t know, but more 
than 10 



100 
 

  

Tabl. 27. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i poziomu wykształcenia 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and level of 
education 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia podlegania 
presji czasu w ramach wykonywanej 

pracy  
Employed persons by a degree of time 
pressure they are submitted to at work 

Pracujący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certa-
in degree 

rzadko 
podlegający 
presji czasu       

rarely 
submitted 

to time 
pressure 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...............................   15985 1796 5433 3691 5066 TOTAL 

wyższe  ......................................   5371 740 1982 1174 1475 tertiary 

policealne  .................................   563 64 172 136 192 post-secondary 

średnie zawodowe  ....................   3746 402 1256 906 1182 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ..........   1348 148 481 304 415 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................   4056 374 1303 950 1429 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..........   901 67 240 220 374 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Mężczyźni  ................................   8790 1034 3104 2029 2623 Men 

wyższe  ......................................   2339 381 916 471 570 tertiary 

policealne  .................................   171 21 54 47 49 post-secondary 

średnie zawodowe  ....................   2237 253 789 553 643 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ..........   642 77 243 147 176 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................   2826 260 946 660 960 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..........   575 43 157 150 226 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Kobiety  ....................................   7195 762 2329 1662 2442 Women 

wyższe  ......................................   3033 359 1066 703 905 tertiary 

policealne  .................................   392 43 118 89 143 post-secondary 

średnie zawodowe  ....................   1509 149 467 353 539 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ..........   706 72 237 158 239 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................   1230 115 357 289 469 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ..........   325 24 83 70 148 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 27. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i poziomu wykształcenia (dok.) 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and level of 
education (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia podlegania 
presji czasu w ramach wykonywanej 

pracy  
Employed persons by a degree of time 
pressure they are submitted to at work 

Pracujący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certa-
in degree 

rzadko 
podlegający 
presji czasu       

rarely 
submitted 

to time 
pressure 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ..................................   9744 1201 3452 2133 2957 URBAN AREAS 

wyższe  ......................................   4154 598 1564 884 1108 tertiary 

policealne  ..................................   395 48 124 95 127 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   2200 249 753 500 698 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ..........   874 98 313 195 267 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................   1812 187 603 388 634 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   309 20 95 70 124 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

WIEŚ  ........................................   6241 594 1981 1558 2108 RURAL AREAS 

wyższe  ......................................   1217 142 418 290 367 tertiary 

policealne  ..................................   169 16 48 41 64 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   1546 153 503 406 484 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ..........   474 50 167 109 147 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................   2244 188 700 562 795 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   592 46 144 151 250 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 28. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wieku 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia podlegania 
presji czasu w ramach wykonywanej 

pracy  
Employed persons by a degree of time 
pressure they are submitted to at work 

Pracujący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certain 
degree 

rzadko 
podlegający 
presji czasu       

rarely 
submitted 

to time 
pressure 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...........................    15985   1796   5433   3691   5066  TOTAL 

15 – 19 lat  .............................    76   6   14   21   35  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    1016   80   366   251   319  20 – 24  

25 – 29  ..................................    1961   221   690   458   592  25 – 29   

30 – 34  ..................................    2398   296   851   555   696  30 – 34  

35 – 44  ..................................    4456   575   1609   1002   1269  35 – 44  

45 – 54  ..................................    3462   401   1137   810   1114  45 – 54  

55 – 59  ..................................    1645   145   523   379   597  55 – 59  

60 – 64  ..................................    706   56   194   152   304  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    266   17   49   63   138  65 years and more 

Mężczyźni  ............................    8790   1034   3104   2029   2623  Men 

15 – 19 lat  .............................    48   .   6   15   24  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    603   52   223   152   177  20 – 24  

25 – 29  ..................................    1080   125   422   247   286  25 – 29   

30 – 34  ..................................    1332   176   486   322   348  30 – 34  

35 – 44  ..................................    2402   332   928   512   630  35 – 44  

45 – 54  ..................................    1794   213   593   436   551  45 – 54  

55 – 59  ..................................    895   81   292   201   321  55 – 59  

60 – 64  ..................................    465   39   125   102   199  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    170   12   29   42   87  65 years and more 

Kobiety  ................................    7195   762   2329   1662   2442  Women 

15 – 19 lat  .............................    28   .   8   6   11  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    413   28   144   99   142  20 – 24  

25 – 29  ..................................    881   95   268   211   306  25 – 29   

30 – 34  ..................................    1066   120   365   234   348  30 – 34  

35 – 44  ..................................    2054   243   681   491   639  35 – 44  

45 – 54  ..................................    1668   188   544   374   563  45 – 54  

55 – 59  ..................................    749   64   231   178   276  55 – 59  

60 – 64  ..................................    241   17   69   49   105  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    96   5   19   21   51  65 years and more 
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Tabl. 28. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wieku (dok.) 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and age 
(cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia podlegania 
presji czasu w ramach wykonywanej 

pracy  
Employed persons by a degree of time 
pressure they are submitted to at work 

Pracujący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certain 
degree 

rzadko 
podlegający 
presji czasu       

rarely 
submitted 

to time 
pressure 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .............................    9744   1201   3452   2133   2957  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  ............................    32   .   5   7   17  15 – 19 years 

20 – 24  .................................    503   43   188   120   152  20 – 24  

25 – 29  .................................    1204   144   433   283   344  25 – 29   

30 – 34  .................................    1538   205   582   331   420  30 – 34  

35 – 44  .................................    2731   385   1013   586   747  35 – 44  

45 – 54  .................................    2005   265   694   441   605  45 – 54  

55 – 59  .................................    1060   98   363   222   378  55 – 59  

60 – 64  .................................    489   46   139   102   201  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    182   13   37   39   93  65 years and more 

WIEŚ  ...................................    6241   594   1981   1558   2108  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  ............................    45   .   9   14   18  15 – 19 years 

20 – 24  .................................    513   37   179   131   167  20 – 24  

25 – 29  .................................    757   77   258   174   248  25 – 29   

30 – 34  .................................    860   91   269   224   276  30 – 34  

35 – 44  .................................    1724   190   596   416   522  35 – 44  

45 – 54  .................................    1457   135   443   368   510  45 – 54  

55 – 59  .................................    584   47   160   158   219  55 – 59  

60 – 64  .................................    217   10   55   49   104  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    84   .   12   24   45  65 years and more 
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Tabl. 29. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wybranych grup zawodów  
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and selected 
occupational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia 
podlegania presji czasu  

w ramach wykonywanej pracy  
Employed persons by a degree 

of time pressure they are 
submitted to at work 

Pracu-
jący, 

którzy 
niepod-
legają 
presji 
czasu                
Em-

ployed 
persons 

not 
submit-
ted to 
time 
pres-
sure 

SPECIFICATION w 
dużym 
stopniu  

to a 
high 

degree 

w 
pew-
nym 

stopniu 
to a 

certain 
degree 

rzadko 
pod-
lega-
jący 

presji 
czasu       
rarely 

submit-
ted to 
time 
pres-
sure 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................................    15985   1796   5433   3691   5066  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    984   178   412   186   208  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    3123   441   1181   670   831  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    1977   259   734   443   541  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    981   89   342   257   292  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    2131   178   547   514   892  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1708   108   342   444   813  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    2327   219   909   587   612  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1562   225   585   313   439  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   1097   87   342   253   415  Elementary occupations 
Mężczyźni  ..........................................    8790   1034   3104   2029   2623  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    586   113   257   100   117  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1191   204   482   242   263  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    963   143   367   213   241  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    383   35   132   106   110  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    733   66   163   177   327  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1017   66   227   268   457  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    2049   174   805   522   549  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1324   183   487   273   380  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   452   41   147   105   159  Elementary occupations 
Kobiety  ..............................................    7195   762   2329   1662   2442  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    398   65   156   87   91  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1933   238   698   428   568  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    1013   117   367   230   300  
Technicians and associate professio-
nals 
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Tabl. 29. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wybranych grup zawodów (dok.) 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and selected 
occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia 
podlegania presji czasu  

w ramach wykonywanej pracy  
Employed persons by a degree 

of time pressure they are 
submitted to at work 

Pracu-
jący, 

którzy 
niepod-
legają 
presji 
czasu                
Em-

ployed 
persons 

not 
submit-
ted to 
time 
pres-
sure 

SPECIFICATION w 
dużym 
stopniu  

to a 
high 

degree 

w 
pew-
nym 

stopniu 
to a 

certain 
degree 

rzadko 
pod-
lega-
jący 

presji 
czasu       
rarely 

submit-
ted to 
time 
pres-
sure 

w tysiącach   in thousands 
Pracownicy biurowi  ............................   598   54   211   151   182  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   1398   112   384   337   565  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   691   43   115   177   356  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   278   45   105   65   63  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   238   42   97   40   59  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   644   46   195   148   255  Elementary occupations 
MIASTA  ............................................   9744   1201   3452   2133   2957  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   723   132   309   129   152  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   2540   378   983   529   651  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   1463   206   536   326   395  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   680   62   235   178   205  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   1409   120   346   318   626  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   132   16   25   35   56  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1266   113   498   308   347  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   845   119   311   153   262  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   613   49   182   137   245  Elementary occupations 
WIEŚ  ..................................................   6241   594   1981   1558   2108  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   261   45   104   57   56  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   583   64   198   141   180  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   514   53   198   117   145  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   301   28   107   79   87  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   721   58   201   195   266  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1576   92   317   410   757  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1061   106   411   279   265  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   717   106   274   160   177  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   484   38   160   116   170  Elementary occupations 
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Tabl. 30. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wybranych sekcji PKD 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and selected 
NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia pod-
legania presji czasu w ramach 

wykonywanej pracy  
Employed persons by a degree 
of time pressure they are sub-

mitted to at work 

Pracu-jący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu 
to a 

certain 
degree 

rzadko 
podlega-

jący 
presji 
czasu       
rarely 

submitted 
to time 

pressure 
w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .......................................    15985   1796   5433   3691   5066  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .........................................    1880   116   394   484   885  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ................    187   15   65   45   62  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..............    3127   396   1247   693   791  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    174   20   63   32   58  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  177   8   48   62   59  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    1114   130   490   249   245  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ......................................    2322   217   754   567   785  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazyno-
wa  .....................................................    899   151   343   181   225  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .......    338   48   126   59   105  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .................    380   63   171   83   63  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ...........................................    423   99   163   72   89  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    180   18   56   43   64  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .......................................    562   99   240   113   110  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    423   36   112   105   170  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ...............................    1102   150   389   246   316  

Public administration and de-
fence; compulsory social securi-
ty 

Edukacja  ...........................................    1266   90   332   304   540  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na  ......................................................    917   104   294   222   297  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .........................    198   13   51   50   84  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ........    263   16   81   73   93  Other service activities 
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Tabl. 30. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and selected 
NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia pod-
legania presji czasu w ramach 

wykonywanej pracy  
Employed persons by a degree 
of time pressure they are sub-

mitted to at work 

Pracu-jący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu 
to a 

certain 
degree 

rzadko 
podlega-

jący 
presji 
czasu       
rarely 

submitted 
to time 

pressure 
w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  ........................................    8790   1034   3104   2029   2623  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .........................................    1139   72   263   298   506  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ................    169   14   60   39   56  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..............    2126   240   851   478   557  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .......................    139   14   50   28   48  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  136   6   34   48   48  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ....................................    1032   121   457   227   226  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ......................................    1033   98   361   275   300  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazyno-
wa  .....................................................    719   132   272   137   179  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .......    106   22   35   15   34  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .................    270   42   129   54   45  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ...........................................    141   44   53   24   19  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .........    92   11   23   23   35  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .......................................    275   58   116   56   45  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ......................................    237   16   54   60   106  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ...............................    546   73   179   122   172  

Public administration and de-
fence; compulsory social securi-
ty 

Edukacja  ...........................................    279   23   66   63   127  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na  ......................................................    153   26   41   35   52  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .........................    77   8   22   18   29  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ........    105   9   35   25   36  Other service activities 
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Tabl. 30. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and selected 
NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia pod-
legania presji czasu w ramach 

wykonywanej pracy  
Employed persons by a degree 
of time pressure they are sub-

mitted to at work 

Pracu-jący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu 
to a 

certain 
degree 

rzadko 
podlega-

jący 
presji 
czasu       
rarely 

submitted 
to time 

pressure 
w tysiącach   in thousands 

Kobiety  ............................................    7195   762   2329   1662   2442  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .........................................    741   44   131   186   379  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ................    18   .   5   6   6  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..............    1001   155   397   215   234  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    35   6   14   5   11  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆   41   .   14   14   11  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    82   9   32   22   19  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ......................................    1289   119   393   292   486  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazyno-
wa  .....................................................    180   19   71   44   46  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .......    232   26   91   44   70  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .................    110   21   42   29   18  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ...........................................    283   55   110   48   70  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    88   7   33   19   29  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .......................................    286   41   125   57   64  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    186   19   57   45   64  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ...............................    556   77   210   124   145  

Public administration and de-
fence; compulsory social securi-
ty 

Edukacja  ...........................................    988   67   267   241   413  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na  ......................................................    764   78   253   187   245  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .........................    121   5   29   32   54  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ........    158   8   47   47   57  Other service activities 
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Tabl. 30. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and selected 
NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia pod-
legania presji czasu w ramach 

wykonywanej pracy  
Employed persons by a degree 
of time pressure they are sub-

mitted to at work 

Pracu-jący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu 
to a 

certain 
degree 

rzadko 
podlega-

jący 
presji 
czasu       
rarely 

submitted 
to time 

pressure 
w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ..........................................    9744   1201   3452   2133   2957  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .........................................    159   17   39   37   66  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ................    127   11   45   28   43  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..............    1882   231   765   407   479  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .......................    119   13   43   21   42  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  100   5   24   34   37  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ....................................    630   82   276   135   137  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ......................................    1538   146   500   360   532  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazyno-
wa  .....................................................    552   95   206   108   143  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .......    233   35   87   34   77  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .................    338   60   151   75   51  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ...........................................    358   88   137   61   72  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .........    153   17   46   35   56  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .......................................    471   88   205   93   86  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ......................................    315   28   82   75   131  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ...............................    803   114   286   172   232  

Public administration and de-
fence; compulsory social securi-
ty 

Edukacja  ...........................................    928   68   241   213   405  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na  ......................................................    656   75   211   155   215  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .........................    155   12   42   38   63  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ........    183   10   57   45   71  Other service activities 
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Tabl. 30. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy i wybranych sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work and selected 
NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia pod-
legania presji czasu w ramach 

wykonywanej pracy  
Employed persons by a degree 
of time pressure they are sub-

mitted to at work 

Pracu-jący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu 
to a 

certain 
degree 

rzadko 
podlega-

jący 
presji 
czasu       
rarely 

submitted 
to time 

pressure 
w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  ................................................    6241   594   1981   1558   2108  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ..........................................    1721   100   355   447   819  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  .................    59   .   20   17   19  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ...............    1245   165   482   286   312  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .......................    56   7   20   12   17  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆   77   .   24   28   21  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ....................................    484   48   214   114   108  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .......................................    785   70   254   207   254  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazyno-
wa  ......................................................    348   56   136   73   82  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ........    105   13   39   25   28  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ..................    43  .   20   7   12  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ............................................    65   11   26   11   17  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .........    27   .   11   7   8  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  ........................................    91   11   36   20   24  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ......................................    107   8   30   31   39  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ................................    298   36   103   74   85  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ............................................    339   22   91   91   135  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na  .......................................................    261   28   84   67   82  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..........................    43  .   9   12   21  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .........    80   6   24   28   22  Other service activities 
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Tabl. 31. Pracujący według stopnia w jakim podlegają presji czasu w ramach wykonywanej 
pracy, wymiaru czasu pracy, statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by a degree of time pressure they are submitted to at work, working time, 
employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia podlegania 
presji czasu w ramach wykonywanej 

pracy  
Employed persons by a degree of 

time pressure they are submitted to 
at work 

Pracu-jący, 
którzy 

niepodlegają 
presji czasu                
Employed 

persons not 
submitted to 
time pres-

sure 

SPECIFICATION 
w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pew-
nym 

stopniu to 
a certain 
degree 

rzadko 
podlega-

jący presji 
czasu       
rarely 

submitted 
to time 

pressure 
w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..................................    15985   1796   5433   3691   5066  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  .....................................    14775   1727   5199   3413   4437  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ................................    1210   69   234   278   628     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  ..............................    3864   398   1219   925   1322  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ...............................    12121   1397   4214   2766   3744     private 

Pracownicy najemni  ....................    12586   1463   4500   2873   3750  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  ..............................    3864   398   1219   925   1322  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ...............................    8722   1065   3281   1948   2428     private 

Pracujący na własny rachunek  ....    2921   306   849   700   1066  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  ..............................    579   98   221   118   141  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  .....................................    2342   208   627   582   925     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie człon-
kowie rodzin  ...............................    479   26   85   118   250  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 32. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i po-
ziomu wykształcenia 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
level of education 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to which 
they can determine the kind of performed 

tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who can-
not deter-

mine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certa-
in degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ................................   15985 4099 4136 3411 4339 TOTAL 

wyższe  .......................................   5371 1495 1899 1072 905 tertiary 

policealne  ..................................   563 127 163 128 146 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   3746 895 846 864 1141 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   1348 254 323 313 458 general secondary 

zasadnicze zawodowe .................   4056 1054 758 863 1380 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   901 274 147 172 309 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Mężczyźni  .................................   8790 2407 2132 1846 2405 Men 

wyższe  .......................................   2339 763 830 409 337 tertiary 

policealne  ..................................   171 44 47 33 47 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   2237 573 499 500 665 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   642 106 155 162 219 general secondary 

zasadnicze zawodowe .................   2826 739 514 625 948 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   575 182 87 118 189 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Kobiety  .....................................   7195 1692 2004 1565 1933 Women 

wyższe  .......................................   3033 732 1070 663 568 tertiary 

policealne  ..................................   392 83 116 95 99 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   1509 322 347 364 476 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   706 148 168 150 239 general secondary 

zasadnicze zawodowe .................   1230 315 244 239 432 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   325 92 60 54 120 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 32. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i po-
ziomu wykształcenia (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
level of education (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to which 
they can determine the kind of performed 

tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who can-
not deter-

mine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certa-
in degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ..................................   9744 2129 2729 2161 2724 URBAN AREAS 

wyższe  ......................................   4154 1152 1473 839 690 tertiary 

policealne  ..................................   395 83 110 93 108 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   2200 443 519 518 720 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ..........   874 153 228 187 306 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................   1812 264 355 443 750 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   309 33 44 81 151 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

WIEŚ  ........................................   6241 1970 1407 1250 1614 RURAL AREAS 

wyższe  ......................................   1217 343 426 233 215 tertiary 

policealne  ..................................   169 44 52 35 38 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   1546 452 327 346 422 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ..........   474 101 95 126 152 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................   2244 790 404 420 630 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   592 241 103 90 158 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 33. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań  
i wieku 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to which 
they can determine the kind of performed 

tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who cannot 
determine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...........................    15985   4099   4136   3411   4339  TOTAL 

15 – 19 lat  .............................    76   .   14   17   43  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    1016   120   228   279   388  20 – 24  

25 – 29  ..................................    1961   358   539   492   572  25 – 29   

30 – 34  ..................................    2398   534   682   560   622  30 – 34  

35 – 44  ..................................    4456   1215   1198   906   1137  35 – 44  

45 – 54  ..................................    3462   1003   828   683   947  45 – 54  

55 – 59  ..................................    1645   477   410   320   438  55 – 59  

60 – 64  ..................................    706   248   173   124   161  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    266   142   64   29   31  65 years and more 

Mężczyźni  ............................    8790   2407   2132   1846   2405  Men 

15 – 19 lat  .............................    48   .   9   12   27  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    603   78   135   167   222  20 – 24  

25 – 29  ..................................    1080   205   294   261   320  25 – 29   

30 – 34  ..................................    1332   327   341   301   363  30 – 34  

35 – 44  ..................................    2402   679   630   477   616  35 – 44  

45 – 54  ..................................    1794   561   394   351   488  45 – 54  

55 – 59  ..................................    895   288   191   174   242  55 – 59  

60 – 64  ..................................    465   175   102   83   106  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    170   94   37   19   21  65 years and more 

Kobiety  ................................    7195   1692   2004   1565   1933  Women 

15 – 19 lat  .............................    28   .   5   5   16  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    413   42   93   112   166  20 – 24  

25 – 29  ..................................    881   153   245   231   251  25 – 29   

30 – 34  ..................................    1066   206   342   259   259  30 – 34  

35 – 44  ..................................    2054   537   568   429   520  35 – 44  

45 – 54  ..................................    1668   443   434   332   459  45 – 54  

55 – 59  ..................................    749   189   219   145   196  55 – 59  

60 – 64  ..................................    241   73   71   41   55  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    96   48   27   11   10  65 years and more 
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Tabl. 33. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań  
i wieku (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
age (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to which 
they can determine the kind of performed 

tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who cannot 
determine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .............................    9744   2129   2729   2161   2724  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  ............................    32   .   5   7   18  15 – 19 years 

20 – 24  .................................    503   52   127   131   194  20 – 24  

25 – 29  .................................    1204   197   353   303   351  25 – 29   

30 – 34  .................................    1538   316   462   369   391  30 – 34  

35 – 44  .................................    2731   642   796   588   705  35 – 44  

45 – 54  .................................    2005   455   521   424   606  45 – 54  

55 – 59  .................................    1060   243   288   220   310  55 – 59  

60 – 64  .................................    489   142   130   95   121  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    182   82   48   24   29  65 years and more 

WIEŚ  ...................................    6241   1970   1407   1250   1614  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  ............................    45   .   8   10   24  15 – 19 years 

20 – 24  .................................    513   69   101   148   194  20 – 24  

25 – 29  .................................    757   161   186   189   221  25 – 29   

30 – 34  .................................    860   218   220   190   231  30 – 34  

35 – 44  .................................    1724   573   402   318   431  35 – 44  

45 – 54  .................................    1457   548   308   259   342  45 – 54  

55 – 59  .................................    584   234   123   99   128  55 – 59  

60 – 64  .................................    217   106   43   29   40  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    84   60   16   6   .  65 years and more 
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Tabl. 34. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i wy-
branych grup zawodów 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
selected occupational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia 
wpływu na rodzaj wykony-

wanych zadań 
 Employed persons by a de-

gree to which they can deter-
mine the kind of performed 

tasks 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

mają 
wpływu   

Em-
ployed 
persons 

who 
cannot 
deter-
mine 

SPECIFICATION w 
dużym 
stopniu  

to a 
high 

degree 

w 
pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w 
nie-

znacz-
nym 

stopniu                 
to a 

slight 
degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................................    15985   4099   4136   3411   4339  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    984   481   320   108   76  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    3123   821   1230   620   453  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    1977   405   659   457   455  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    981   81   244   305   351  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    2131   451   458   534   687  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1708   1297   312   68   31  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    2327   346   477   603   901  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1562   138   227   402   794  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   1097   73   183   284   557  Elementary occupations 

Mężczyźni  ..........................................    8790   2407   2132   1846   2405  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    586   317   181   55   34  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1191   371   472   204   143  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    963   215   340   199   209  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    383   26   96   119   142  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    733   182   159   176   217  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1017   802   151   44   20  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    2049   332   433   539   746  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1324   126   208   362   629  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   452   31   69   120   233  Elementary occupations 

Kobiety  ..............................................    7195   1692   2004   1565   1933  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    398   164   139   53   42  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1933   450   757   416   309  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    1013   191   319   258   246  
Technicians and associate professio-
nals 
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Tabl. 34. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i wy-
branych grup zawodów (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia 
wpływu na rodzaj wykony-

wanych zadań 
 Employed persons by a de-

gree to which they can deter-
mine the kind of performed 

tasks 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

mają 
wpływu   

Em-
ployed 
persons 

who 
cannot 
deter-
mine 

SPECIFICATION w 
dużym 
stopniu  

to a 
high 

degree 

w 
pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w 
nie-

znacz-
nym 

stopniu                 
to a 

slight 
degree 

w tysiącach   in thousands 

Pracownicy biurowi  ............................   598   55   148   186   209  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   1398   269   300   359   470  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   691   495   161   24   10  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   278   15   44   64   155  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   238   12   20   41   166  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   644   42   115   164   324  Elementary occupations 
MIASTA  ............................................   9744   2129   2729   2161   2724  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   723   345   235   86   57  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   2540   680   993   507   360  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   1463   314   485   336   329  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   680   61   166   210   243  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   1409   315   306   326   463  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   132   92   24   9   7  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1266   187   286   321   472  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   845   82   121   198   444  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   613   47   95   145   326  Elementary occupations 
WIEŚ  ..................................................   6241   1970   1407   1250   1614  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   261   135   85   22   19  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   583   141   236   113   93  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   514   91   174   122   126  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   301   20   79   94   109  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   721   136   152   209   224  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1576   1205   289   59   24  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1061   159   191   282   429  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   717   56   107   205   350  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   484   26   88   139   231  Elementary occupations 
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Tabl. 35. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i wy-
branych sekcji PKD 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to 
which they can determine the kind 

of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands  

OGÓŁEM  ......................................    15985   4099   4136   3411   4339  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    1880   1323   355   111   91  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    187   12   33   48   94  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    3127   355   617   757   1397  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .....................    174   24   52   42   56  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  177   18   41   51   67  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ..................................    1114   269   268   283   294  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    2322   564   584   540   634  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    899   149   199   234   317  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    338   66   93   83   96  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    380   107   145   74   53  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    423   100   143   90   91  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .......    180   52   49   41   38  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, nauko-
wa i techniczna  ................................    562   221   179   89   72  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ....................................    423   65   89   102   166  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    1102   130   349   281   342  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    1266   315   515   243   193  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna  ...............................................    917   164   274   245   233  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    198   60   63   36   39  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    263   93   67   50   53  Other service activities 
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Tabl. 35. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i wy-
branych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to 
which they can determine the kind 

of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands  

Mężczyźni  .......................................    8790   2407   2132   1846   2405  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    1139   820   184   76   59  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    169   10   28   44   88  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    2126   263   447   537   878  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    139   18   39   31   52  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  136   13   29   43   51  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    1032   253   231   267   281  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    1033   315   280   213   225  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    719   122   149   182   266  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    106   20   36   25   25  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    270   82   107   48   33  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    141   42   56   24   19  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    92   26   26   22   19  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, nauko-
wa i techniczna  ................................    275   120   87   36   32  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    237   35   39   63   101  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    546   69   176   130   170  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    279   88   109   50   32  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna  ...............................................    153   44   47   31   32  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    77   26   26   12   13  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    105   37   27   16   24  Other service activities 
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Tabl. 35. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i wy-
branych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to 
which they can determine the kind 

of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands  

Kobiety  ...........................................    7195   1692   2004   1565   1933  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    741   503   171   35   32  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    18   .   5   .   6  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    1001   92   170   220   519  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .....................    35   6   13   12   . 

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  41   .   12   9   16  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ..................................    82   16   36   17   13  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    1289   249   304   328   409  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    180   27   50   52   51  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    232   46   57   58   71  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    110   25   38   26   21  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    283   58   86   66   71  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .......    88   26   23   19   19  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, nauko-
wa i techniczna  ................................    286   101   93   53   40  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ....................................    186   30   50   40   66  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    556   61   173   151   171  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    988   227   406   193   161  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna  ...............................................    764   120   228   215   201  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    121   34   37   24   26  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    158   55   40   34   29  Other service activities 
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Tabl. 35. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i wy-
branych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to 
which they can determine the kind 

of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands  

MIASTA  .........................................    9744   2129   2729   2161   2724  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    159   96   35   11   17  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    127   10   23   35   60  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    1882   230   413   447   792  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    119   18   34   29   38  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆ .    100   13   24   28   35  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    630   160   167   151   153  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    1538   389   404   338   407  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    552   100   126   133   192  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    233   45   66   57   64  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    338   96   127   68   47  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    358   85   123   77   73  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    153   46   43   35   29  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, nauko-
wa i techniczna  ................................    471   189   151   71   60  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    315   55   63   69   129  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    803   101   253   205   244  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    928   243   370   176   138  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna  ...............................................    656   130   191   166   170  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    155   45   50   30   30  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    183   68   48   30   37  Other service activities 
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Tabl. 35. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań i wy-
branych sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to 
which they can determine the kind 

of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands  

WIEŚ  ...............................................    6241   1970   1407   1250   1614  RURAL AREAS 

  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .........................................    1721   1227   321   100   73  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fish-
ing 

Górnictwo i wydobywanie  ................    59   .   10   13   34  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..............    1245   125   205   310   605  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    56   6   17   14   18  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  77   5   17   24   32  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    484   109   101   132   141  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ......................................    785   176   180   203   227  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  .....................................................    348   49   73   100   125  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .......    105   21   27   26   32  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .................    43   11   18   7   6  
Information and communica-
tion 

Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ...........................................    65   15   20   13   17  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    27   6   6   6   9  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .......................................    91   33   28   19   12  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    107   10   27   33   37  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ...............................    298   30   96   75   98  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ...........................................    339   72   145   67   56  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na  ......................................................    261   34   84   80   63  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .........................    43   15   14   6   9  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ........    80   25   19   20   17  Other service activities 
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Tabl. 36. Pracujący według stopnia w jakim mają wpływ na rodzaj wykonywanych zadań, wy-
miaru czasu pracy, statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by a degree to which they can determine the kind of performed tasks, 
working time, employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
rodzaj wykonywanych zadań 

 Employed persons by a degree to 
which they can determine the kind of 

performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a certa-
in degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..................................    15985   4099   4136   3411   4339  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  ....................................    14775   3698   3809   3196   4072  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ...............................    1210   401   328   215   266     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  .............................    3864   602   1280   940   1042  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ..............................    12121   3497   2857   2471   3296     private 

Pracownicy najemni  ...................    12586   1488   3524   3294   4281  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  .............................    3864   602   1280   940   1042  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ..............................    8722   886   2244   2354   3239     private 

Pracujący na własny rachunek  ...    2921   2346   438   86   50  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  .............................    579   476   87   9   6  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  ....................................    2342   1870   351   77   44     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie człon-
kowie rodzin  ..............................    479   265   175   31   7  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 37. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i poziomu wy-
kształcenia 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
level of education 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
kolejność wykonywanych zadań 

Employed persons by a degree to which 
they can determine the order of per-

formed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who can-
not deter-

mine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certa-
in degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ................................   15985 4503 4749 3398 3336 TOTAL 

wyższe  .......................................   5371 1719 2132 947 574 tertiary 

policealne  ..................................   563 143 193 120 107 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   3746 965 1012 885 883 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   1348 307 342 327 372 general secondary 

zasadnicze zawodowe .................   4056 1087 888 941 1141 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   901 282 182 179 258 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Mężczyźni  .................................   8790 2596 2345 1906 1943 Men 

wyższe  .......................................   2339 871 873 373 221 tertiary 

policealne  ..................................   171 47 57 31 36 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   2237 613 568 529 527 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   642 130 160 163 189 general secondary 

zasadnicze zawodowe .................   2826 753 574 697 802 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   575 181 113 114 167 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

Kobiety  .....................................   7195 1906 2404 1492 1393 Women 

wyższe  .......................................   3033 848 1259 574 353 tertiary 

policealne  ..................................   392 96 137 89 71 post-secondary 

średnie zawodowe  .....................   1509 352 444 357 356 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  ...........   706 177 182 164 184 general secondary 

zasadnicze zawodowe .................   1230 333 314 244 339 basic vocational  
gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ...........   325 101 69 64 91 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 37. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i poziomu wy-
kształcenia (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
level of education (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
kolejność wykonywanych zadań 

Employed persons by a degree to which 
they can determine the order of per-

formed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who can-
not deter-

mine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certa-
in degree 

w nieznacz-
nym stopniu   
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .................................. 9744 2484 3164 2101 1995 URBAN AREAS 

wyższe  ...................................... 4154 1362 1660 715 418 tertiary 

policealne  .................................. 395 97 137 88 73 post-secondary 

średnie zawodowe  ..................... 2200 500 631 534 536 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .......... 874 193 243 191 247 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................ 1812 294 431 484 603 basic vocational  

gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ........... 309 39 61 89 119 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 

WIEŚ  ........................................ 6241 2018 1585 1297 1340 RURAL AREAS 

wyższe  ...................................... 1217 357 471 233 156 tertiary 

policealne  .................................. 169 46 56 32 34 post-secondary 

średnie zawodowe  ..................... 1546 465 382 351 347 vocational secondary 

średnie ogólnokształcące  .......... 474 114 99 136 125 general secondary 

zasadnicze zawodowe ................ 2244 793 456 457 539 basic vocational  

gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe, brak 
wykształcenia szkolnego  ........... 592 243 121 89 139 

lower secondary, primary 
and incomplete primary 
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Tabl. 38. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wieku 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
age 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
kolejność wykonywanych zadań 

Employed persons by a degree to which 
they can determine the order of performed 

tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who cannot 
determine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ...........................    15985   4503   4749   3398   3336  TOTAL 

15 – 19 lat  .............................    76   .  14   20   38  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    1016   135   259   277   345  20 – 24  

25 – 29  ..................................    1961   409   607   483   461  25 – 29   

30 – 34  ..................................    2398   634   743   549   471  30 – 34  

35 – 44  ..................................    4456   1314   1377   893   872  35 – 44  

45 – 54  ..................................    3462   1073   983   702   703  45 – 54  

55 – 59  ..................................    1645   520   490   325   310  55 – 59  

60 – 64  ..................................    706   268   207   123   109  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    266   146   68   26   26  65 years and more 

Mężczyźni  ............................    8790   2596   2345   1906   1943  Men 

15 – 19 lat  .............................    48  .   8   13   26  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    603   82   149   170   202  20 – 24  

25 – 29  ..................................    1080   227   318   264   271  25 – 29   

30 – 34  ..................................    1332   378   359   307   289  30 – 34  

35 – 44  ..................................    2402   733   687   491   491  35 – 44  

45 – 54  ..................................    1794   590   440   378   385  45 – 54  

55 – 59  ..................................    895   306   221   184   185  55 – 59  

60 – 64  ..................................    465   183   125   81   76  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    170   96   38   18   18  65 years and more 

Kobiety  ................................    7195   1906   2404   1492   1393  Women 

15 – 19 lat  .............................    28   .   6   7   12  15 – 19 years 

20 – 24  ..................................    413   52   110   107   143  20 – 24  

25 – 29  ..................................    881   182   289   220   190  25 – 29   

30 – 34  ..................................    1066   256   385   242   183  30 – 34  

35 – 44  ..................................    2054   582   689   401   381  35 – 44  

45 – 54  ..................................    1668   483   543   324   317  45 – 54  

55 – 59  ..................................    749   214   270   142   124  55 – 59  

60 – 64  ..................................    241   84   82   41   33  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    96   50   30   8   8  65 years and more 
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Tabl. 38. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wieku (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
age (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
kolejność wykonywanych zadań 

Employed persons by a degree to which 
they can determine the order of performed 

tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who cannot 
determine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pewnym 
stopniu  

to a certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .............................    9744   2484   3164   2101   1995  URBAN AREAS 

15 – 19 lat  ............................    32   .   .   9   17  15 – 19 years 

20 – 24  .................................    503   67   145   129   161  20 – 24  

25 – 29  .................................    1204   236   411   279   278  25 – 29   

30 – 34  .................................    1538   398   496   360   283  30 – 34  

35 – 44  .................................    2731   740   922   555   514  35 – 44  

45 – 54  .................................    2005   514   624   436   432  45 – 54  

55 – 59  .................................    1060   277   354   222   207  55 – 59  

60 – 64  .................................    489   162   157   91   79  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    182   88   50   20   24  65 years and more 

WIEŚ  ...................................    6241   2018   1585   1297   1340  RURAL AREAS 

15 – 19 lat  ............................    45   .  10   11   22  15 – 19 years 

20 – 24  .................................    513   67   114   148   184  20 – 24  

25 – 29  .................................    757   173   196   204   184  25 – 29   

30 – 34  .................................    860   236   247   189   188  30 – 34  

35 – 44  .................................    1724   574   455   338   357  35 – 44  

45 – 54  .................................    1457   560   359   267   271  45 – 54  

55 – 59  .................................    584   242   136   104   102  55 – 59  

60 – 64  .................................    217   105   50   32   30  60 – 64  

65 lat i więcej  .......................    84   58   19   5  .  65 years and more 
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Tabl. 39. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wybranych 
grup zawodów 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
selected occupational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia 
wpływu na kolejność wyko-

nywanych zadań 
Employed persons by a degree 
to which they can determine 
the order of performed tasks 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

mają 
wpływu   

Em-
ployed 
persons 

who 
cannot 
deter-
mine 

SPECIFICATION w 
dużym 
stopniu  

to a 
high 

degree 

w 
pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w 
nie-

znacz-
nym 

stopniu                 
to a 

slight 
degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................................    15985   4503   4749   3398   3336  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    984   526   335   82   41  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    3123   944   1384   537   257  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    1977   500   749   430   298  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    981   111   341   309   220  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    2131   481   527   576   546  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1708   1300   323   62   22  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    2327   386   543   620   778  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1562   142   249   455   717  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   1097   102   276   296   423  Elementary occupations 

Mężczyźni  ..........................................    8790   2596   2345   1906   1943  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    586   335   186   46   19  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1191   436   504   174   76  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    963   253   354   208   148  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    383   32   133   129   89  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    733   199   176   184   174  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1017   801   164   39   13  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    2049   365   495   555   633  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1324   131   226   412   555  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   452   32   85   129   206  Elementary occupations 

Kobiety  ..............................................    7195   1906   2404   1492   1393  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    398   191   149   36   22  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1933   509   880   363   182  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    1013   246   395   222   151  
Technicians and associate professio-
nals 
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Tabl. 39. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wybranych 
grup zawodów (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia 
wpływu na kolejność wyko-

nywanych zadań 
Employed persons by a degree 
to which they can determine 
the order of performed tasks 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

mają 
wpływu   

Em-
ployed 
persons 

who 
cannot 
deter-
mine 

SPECIFICATION w 
dużym 
stopniu  

to a 
high 

degree 

w 
pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w 
nie-

znacz-
nym 

stopniu                 
to a 

slight 
degree 

w tysiącach   in thousands 

Pracownicy biurowi  ............................   598   79   208   180   131  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   1398   282   351   393   372  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   691   499   159   23   9  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   278   21   47   65   145  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   238   11   23   43   161  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   644   70   191   166   217  Elementary occupations 

MIASTA  ............................................   9744   2484   3164   2101   1995  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   723   388   243   64   28  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   2540   793   1127   419   202  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   1463   403   549   304   207  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   680   81   236   211   151  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   1409   341   356   357   356  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   132   92   26   9   5  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1266   217   312   340   397  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   845   91   137   218   399  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   613   69   161   154   228  Elementary occupations 

WIEŚ  ..................................................   6241   2018   1585   1297   1340  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   261   138   92   18   14  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   583   151   257   119   56  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   514   97   200   126   92  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   301   30   105   97   69  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   721   140   171   219   190  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1576   1208   298   53   17  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1061   169   231   280   381  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   717   51   112   237   317  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   484   32   115   141   195  Elementary occupations 
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Tabl. 40. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wybranych 
sekcji PKD 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na kolejność wykonywanych zadań 
Employed persons by a degree to 

which they can determine the order 
of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION 
w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ......................................    15985   4503   4749   3398   3336  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    1880   1329   372   104   75  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    187   23   40   57   67  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    3127   403   717   787   1220  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .....................    174   25   67   43   40  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  177   27   48   52   51  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ..................................    1114   286   303   284   240  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    2322   631   643   563   485  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    899   153   228   243   274  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    338   71   99   91   76  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    380   132   144   73   32  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    423   134   167   73   49  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .......    180   66   60   36   19  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ......................    562   254   194   68   47  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ....................................    423   86   122   105   109  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    1102   181   446   268   207  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    1266   339   580   234   113  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  .........................................    917   186   354   223   154  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    198   66   71   34   27  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    263   96   73   50   43  Other service activities 
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Tabl. 40. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wybranych 
sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na kolejność wykonywanych zadań 
Employed persons by a degree to 

which they can determine the order 
of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION 
w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  .......................................    8790   2596   2345   1906   1943  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    1139   822   198   71   48  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    169   19   33   55   62  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    2126   297   499   562   767  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    139   20   48   34   37  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  136   19   31   44   42  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    1032   265   259   274   235  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    1033   348   295   226   164  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    719   118   168   202   231  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    106   27   35   26   18  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    270   107   98   46   19  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    141   52   62   16   11  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    92   30   30   19   14  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  .......................    275   139   81   31   25  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    237   42   56   66   73  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    546   90   209   125   121  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    279   86   127   49   16  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  .........................................    153   46   55   27   26  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    77   25   29   10   12  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    105   41   25   19   19  Other service activities 
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Tabl. 40. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wybranych 
sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na kolejność wykonywanych zadań 
Employed persons by a degree to 

which they can determine the order 
of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION 
w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

Kobiety  ...........................................    7195   1906   2404   1492   1393  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    741   508   174   33   27  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    18   .   7   .  5  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    1001   105   218   225   453  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .....................    35   5   18   9   .  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  41   8   17   8   10  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ..................................    82   21   45   11   5  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    1289   283   348   336   321  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    180   35   61   41   43  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    232   45   64   65   58  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    110   25   45   26   13  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    283   82   105   57   39  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  .......    88   36   30   17   5  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  ......................    286   115   113   37   22  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  ....................................    186   44   66   40   36  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    556   90   237   142   86  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    988   253   453   185   97  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  .........................................    764   140   299   196   129  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    121   40   41   24   15  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    158   55   48   31   24  Other service activities 
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Tabl. 40. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wybranych 
sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na kolejność wykonywanych zadań 
Employed persons by a degree to 

which they can determine the order 
of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION 
w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  .........................................    9744   2484   3164   2101   1995  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ........................................    159   95   38   12   14  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ...............    127   21   25   40   41  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  .............    1882   278   483   457   665  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    119   20   44   29   26  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  100   19   27   27   27  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    630   177   185   150   118  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  .....................................    1538   442   450   350   296  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  ....................................................    552   106   145   131   170  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ......    233   50   71   58   55  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  ................    338   120   125   64   28  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ..........................................    358   117   141   62   38  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    153   59   51   30   13  Real estate activities 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  .......................    471   221   161   53   36  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    315   74   83   75   83  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ..............................    803   134   340   185   143  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ..........................................    928   267   417   163   81  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  .........................................    656   149   253   146   108  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ........................    155   50   54   28   24  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  .......    183   73   51   31   27  Other service activities 
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Tabl. 40. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań i wybranych 
sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks and 
selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu 
na kolejność wykonywanych zadań 
Employed persons by a degree to 

which they can determine the order 
of performed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION 
w du-
żym 

stopniu  
to a 
high 

degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a 

certain 
degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  ...............................................    6241   2018   1585   1297   1340  RURAL AREAS 

  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  .........................................    1721   1234   334   92   61  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fish-
ing 

Górnictwo i wydobywanie  ................    59   .   15   17   26  Mining and quarrying 

Przetwórstwo przemysłowe  ..............    1245   125   234   330   555  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ......................    56   5   23   14   14  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  77   8   21   24   25  

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Budownictwo  ...................................    484   109   119   134   122  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ......................................    785   189   193   213   189  

Trade; repair of motor vehi-
cles∆ 

Transport i gospodarka magazyno-
wa  .....................................................    348   48   84   112   104  Transportation and storage 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .......    105   22   29   33   22  Accommodation and catering∆  

Informacja i komunikacja  .................    43   12   18   9   .  
Information and communica-
tion 

Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  ...........................................    65   17   26   11   11  

Financial and insurance activi-
ties 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ........    27   7   8   6   5  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna  .......................................    91   33   32   15   11  

Professional, scientific and 
technical activities 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆  .....................................    107   12   39   31   26  

Administrative and support 
service activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  ...............................    298   46   106   83   64  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

Edukacja  ...........................................    339   72   163   71   32  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na  ......................................................    261   37   101   77   47  

Human health and social work 
activities 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  .........................    43   16   17   6   .  

Arts, entertainment and recrea-
tion 

Pozostała działalność usługowa  ........    80   23   23   19   16  Other service activities 
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Tabl. 41. Pracujący według stopnia wpływu na kolejność wykonywanych zadań, wymiaru czasu 
pracy, statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by a degree to which they can determine the order of performed tasks, 
working time, employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący według stopnia wpływu na 
kolejność wykonywanych zadań 

Employed persons by a degree to which 
they can determine the order of per-

formed tasks 

Pracujący, 
którzy nie 

mają 
wpływu   

Employed 
persons 

who 
cannot 

determine 

SPECIFICATION w dużym 
stopniu  

to a high 
degree 

w pew-
nym 

stopniu  
to a certa-
in degree 

w nieznacz-
nym stopniu                 
to a slight 

degree 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..................................    15985   4503   4749   3398   3336  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  ....................................    14775   4049   4378   3205   3143  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ...............................    1210   454   371   193   193     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  .............................    3864   733   1541   907   683  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ..............................    12121   3769   3208   2491   2652     private 

Pracownicy najemni  ...................    12586   1878   4122   3292   3295  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  .............................    3864   733   1541   907   683  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ..............................    8722   1145   2581   2385   2611     private 

Pracujący na własny rachunek  ...    2921   2352   459   74   36  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  .............................    579   463   101   9   5  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  ....................................    2342   1888   358   64   31     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie człon-
kowie rodzin  ..............................    479   273   168   32   5  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 42. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych grup za-
wodów 
Employed persons by a typical place of performing their work and selected occupational 
groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ............................   
 

15985  
 

10612   828   706   954   579   2116   190  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy  ..........................    984   688   141   38   48   9   50   10  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .............................    3123   2697   131   115   101   7   41   32  Professionals 

Technicy i inny średni 
personel  .................................    1977   1513   90   61   163   26   86   38  

Technicians and asso-
ciate professionals 

Pracownicy biurowi  ..............    981   903   15   11   10   9   25   8  
Clerical support wor-
kers 

Pracownicy usług i sprze-
dawcy  ....................................    2131   1590   249   63   88   23   85   35  

Service and sales wor-
kers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .................................    1708   27   84   341   .   -   1251  .  

Skilled agricultural, 
foresty and fishery 
workers 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy  ........................    2327   1455   87   63   424   .   271   23  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń  .................    1562   856   22   9   23   499   136   17  

Plant and machine 
operators and assem-
blers 

Pracownicy wykonujący 
prace proste  ...........................    1097   795   9   6   95   .   167   22  Elementary occupations 

Mężczyźni  ............................    8790   4899   491   382   757   562   1549   150  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy  ..........................    586   353   108   22   44   8   45   7  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .............................    1191   931   66   66   60   6   35   26  Professionals 

Technicy i inny średni 
personel  .................................    963   652   52   34   100   25   70   32  

Technicians and asso-
ciate professionals 

Pracownicy biurowi  ..............    383   339   5   .   7   9   17   5  
Clerical support wor-
kers 

Pracownicy usług i sprze-
dawcy  ....................................    733   451   105   22   56   16   58   24  

Service and sales wor-
kers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .................................    1017   15   50   177   .  -   773   .  

Skilled agricultural, 
foresty and fishery 
workers 
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Tabl. 42. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych grup za-
wodów (cd.) 
Employed persons by a typical place of performing their work and selected occupational 
groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy  ........................    2049   1198   79   51   423   .   271   23  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń  .................    1324   630   21   8   23   492   134   16  

Plant and machine oper-
ators and assemblers 

Pracownicy wykonujący 
prace proste  ...........................    452   247   7   -   43   .   142   12  Elementary occupations 

Kobiety  .................................    7195   5712   337   324   198   17   567   40  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy  ..........................    398   335   33   17   .   .   5   .  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .............................    1933   1765   65   48   41   .   6   6  Professionals 

Technicy i inny średni 
personel  .................................    1013   861   39   27   63   .   16   6  

Technicians and associa-
te professionals 

Pracownicy biurowi  ..............    598   564   10   9   .  -   9  .  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprze-
dawcy  ....................................    1398   1139   144   40   31   6   26   10  

Service and sales wor-
kers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .................................    691   12   34   164   .  -   478   . 

Skilled agricultural, 
foresty and fishery work-
ers 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy  ........................    278   257   8   12  .   -   -   -  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń  .................    238   226  .  .   -   6   .  . 

Plant and machine oper-
ators and assemblers 

Pracownicy wykonujący 
prace proste  ...........................    644   549  .   6   52   .   25   10  Elementary occupations 

MIASTA  ..............................    9744   7286   583   248   610   328   547   141  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy  ..........................    723   515   107   20   34   6   36   6  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .............................    2540   2190   114   94   81   5   32   25  Professionals 
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Tabl. 42. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych grup za-
wodów (dok.) 
Employed persons by a typical place of performing their work and selected occupational 
groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

Technicy i inny średni 
personel  .................................    1463   1117   74   43   122   18   60   30  

Technicians and associa-
te professionals 

Pracownicy biurowi  ..............    680   631   11   7   5   5   15   6  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprze-
dawcy  ....................................    1409   1037   183   32   57   16   56   28  

Service and sales wor-
kers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .................................    132   9   20   16   .   -   84   -  

Skilled agricultural, 
foresty and fishery work-
ers 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy  ........................    1266   800   56   27   233   .   132   17  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń  .................    845   471   11   7   12   275   60   10  

Plant and machine oper-
ators and assemblers 

Pracownicy wykonujący 
prace proste  ...........................    613   449   9   .  64   .   68   19  Elementary occupations 

WIEŚ  ....................................    6241   3325   245   458   344   251   1569   48  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy  ..........................    261   173   34   18   14  .   14  .  

  of which: 
 
 
Managers 

Specjaliści  .............................    583   507   17   20   20  .   9   7  Professionals 

Technicy i inny średni 
personel  .................................    514   396   17   18   41   8   26   8  

Technicians and associa-
te professionals 

Pracownicy biurowi  ..............    301   272   .  5   5   .   10  .  Clerical support workers 

Pracownicy usług i sprze-
dawcy  ....................................    721   552   66   31   30   6   29   7  

Service and sales wor-
kers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy  .................................    1576   18   64   324   .   -   1166  .  

Skilled agricultural, 
foresty and fishery work-
ers 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy  ........................    1061   655   31   36   191   .   139   6  

Craft and related trades 
workers 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń  .................    717   385   11  .   11   224   76   7  

Plant and machine oper-
ators and assemblers 

Pracownicy wykonujący 
prace proste  ...........................    484   346   .  .  31   -   99   .  Elementary occupations 
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Tabl. 43. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych sekcji 
PKD  
Employed persons by a typical place of performing their work and selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................   
 

15985  
 

10612   828   706   954   579   2116   190  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo  .........    1880   121   87   343  .   7   1316   . 

  of which: 
Agriculture, forestry 
and fishing 

Górnictwo i wydobywanie   187   170   -   -   -   5   11   .  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysło-
we  .......................................    3127   2788   103   72   72   41   38   13  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę∆  ....................    174   141   -  .   12   .   15   .  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpa-
dami; rekultywacja∆  ............    177   114   . .   5   13   40   .  

Water supply; sewer-
age, waste management 
and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................    1114   230   23   7   428   14   385   27  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ...............    2322   1722   289   84   74   67   57   30  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka 
magazynowa  .......................    899   395   29   14   10   370   61   21  

Transportation and 
storage 

Zakwaterowanie i gastro-
nomia∆  ................................    338   286   33   9   .  . .   . 

Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja  ...    380   283   23   32   32   -   5   7  
Information and com-
munication 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  ..............    423   353   25   8   35   .   -   . 

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nierucho-
mości∆ .................................    180   112   10   8   19   .   20   8  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  .........    562   335   79   78   29   .  34   8  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działal-
ność wspierająca∆  ...............    423   210   14   9   121   5   41   23  

Administrative and 
support service activi-
ties 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ............................    1102   985   -   .  9   18   71   18  

Public administration 
and defence; compulso-
ry social security 

Edukacja  .............................    1266   1216   11   .  15   9   5   6  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ............................    917   785   37   14   54   15   5   6  

Human health and 
social work activities 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i re-
kreacją  ................................    198   169   6   5   7   . .   6  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność 
usługowa  ............................    263   161   55   12   25  .  .  .  Other service activities 
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Tabl. 43. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych sekcji 
PKD (cd.) 
Employed persons by a typical place of performing their work and selected NACE sections 
(cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  ..........................    8790   4899   491   382   757   562   1549   150  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo  .........    1139   76   52   177   .   7   823   .  

  of which: 
Agriculture, forestry 
and fishing 

Górnictwo i wydobywanie   169   152   -   -   -   5   11   .  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysło-
we  .......................................    2126   1845   76   48   67   40   35   13  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę∆  ....................    139   109   -  .   9  .   15   .  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpa-
dami; rekultywacja∆  ...........    136   78   .  -   .  13   37   -  

Water supply; sewer-
age, waste management 
and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................    1032   162   20  .   425   14   382   27  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ...............    1033   628   174   56   57   66   33   20  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka 
magazynowa  ......................    719   244   26   8   9   361   53   20  

Transportation and 
storage 

Zakwaterowanie i gastro-
nomia∆  ................................    106   80   16   .  .   . .  .  

Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja ...    270   185   21   25   28   -   .   6  
Information and com-
munication 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  ..............    141   113   10   5   11   .   -   -  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nierucho-
mości∆  ................................    92   43   5   .   18   .   16   .  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  .........    275   131   47   39   22   .  29   7  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działal-
ność wspierająca∆  ...............    237   112   8  .   65  .   31   14  

Administrative and 
support service activi-
ties 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ............................    546   449   -   -   .   17   60   17  

Public administration 
and defence; compulso-
ry social security 

Edukacja  .............................    279   256   5  .   .   7   .  .  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ............................    153   109   10   5   9   14   .   .  

Human health and 
social work activities 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i re-
kreacją  ................................    77   60   .   .   6   .   .  .  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność 
usługowa  ............................    105   57   17   .   18  .   .  . Other service activities 
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Tabl. 43. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych sekcji 
PKD (cd.) 
Employed persons by a typical place of performing their work and selected NACE sections 
(cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

Kobiety  ..............................    7195   5712   337   324   198   17   567   40  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo  .........    741   45   35   166   -   -   492   . 

  of which: 
Agriculture, forestry 
and fishing 

Górnictwo i wydobywanie   18   17   -   -   -   -   -   -  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysło-
we  .......................................    1001   943   26   24   5   . .   .  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę∆  ....................    35   33   -   -   .   -   -   -  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpa-
dami; rekultywacja∆  ............    41   36  .   .  .   -  .   -  

Water supply; sewer-
age, waste management 
and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................    82   68   .  .   .   -   .   -  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ...............    1289   1094   115   28   17   .  24   10  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka 
magazynowa  .......................    180   151  .   6  .   9   9   .  

Transportation and 
storage 

Zakwaterowanie i gastro-
nomia∆  ................................    232   206   17   8   .  -   -   -  

Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja  ...    110   97   .   6   .  -  .   -  
Information and com-
munication 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  ..............    283   240   15   .   23   -   -   . 

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nierucho-
mości∆ .................................    88   69   .  .  .   -   .  5  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  .........    286   204   32   39   7   -   5   .  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działal-
ność wspierająca∆  ...............    186   99   6   6   56   .   9   10  

Administrative and 
support service activi-
ties 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ............................    556   535   -  .   7   .   11   . 

Public administration 
and defence; compulso-
ry social security 

Edukacja  .............................    988   961   7   .   13  .   -   . Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ............................    764   677   27   9   45  .   .  . 

Human health and 
social work activities 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i re-
kreacją  ................................    121   109   .   .  .   -   .  .  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność 
usługowa  ............................    158   104   38   8   7   -   .  -  Other service activities 
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Tabl. 43. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych sekcji 
PKD (cd.) 
Employed persons by a typical place of performing their work and selected NACE sections 
(cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA ............................    9744   7286   583   248   610   328   547   141  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo  .........    159   29   21   17   .   .   90   -  

  of which: 
Agriculture, forestry 
and fishing 

Górnictwo i wydobywanie   127   120   -   -   -   -   7   -  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysło-
we  .......................................    1882   1694   65   35   42   16   19   10  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę∆  ....................    119   96   -   -   7   .   11   .  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpa-
dami; rekultywacja∆  ...........    100   69   .  -   .  7   19   -  

Water supply; sewer-
age, waste management 
and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................    630   166   17  .   228   8   186   22  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ...............    1538   1136   206   43   57   38   37   21  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka 
magazynowa  ......................    552   257   21   5   .   217   36   12  

Transportation and 
storage 

Zakwaterowanie i gastro-
nomia∆  ................................    233   200   23   . .   .   .   . 

Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja ...    338   254   21   27   25   -   5   7  
Information and com-
munication 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  ..............    358   300   22   .   30   -   -   .  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nierucho-
mości∆  ................................    153   96   8   7   16  .   17   8  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  .........    471   280   69   63   25   .   27   7  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działal-
ność wspierająca∆  ...............    315   153   11   9   90   .  28   20  

Administrative and 
support service activi-
ties 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ............................    803   726   -  .   5   12   46   12  

Public administration 
and defence; compulso-
ry social security 

Edukacja  .............................    928   890   9   .   12   .   5  .  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ............................    656   554   33   12   37   11   5   .  

Human health and 
social work activities 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i re-
kreacją  ................................    155   132   5   .  5   .   .  6  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność 
usługowa  ............................    183   105   48   5   18   .   .   .  Other service activities 
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Tabl. 43. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy i wybranych sekcji 
PKD (dok.) 
Employed persons by a typical place of performing their work and selected NACE sections 
(cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  .................................    6241   3325   245   458   344   251   1569   48  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo  .........    1721   93   66   326   .  6   1225   . 

  of which: 
Agriculture, forestry 
and fishing 

Górnictwo i wydobywanie   59   49   -   -   -   5   .  .  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysło-
we  .......................................    1245   1094   38   37   30   25   19  .  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę∆  ....................    56   45   -   -  .   .   .   .  

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

Dostawa wody; gospoda-
rowanie ściekami i odpa-
dami; rekultywacja∆  ............    77   45   -  .   .   6   21   .  

Water supply; sewer-
age, waste management 
and remediation activi-
ties 

Budownictwo  .....................    484   64   6   .   200   6   200   5  Construction 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  ...............    785   587   83   41   17   30   20   8  

Trade; repair of motor 
vehicles∆ 

Transport i gospodarka 
magazynowa  .......................    348   138   8   9   6   153   25   9  

Transportation and 
storage 

Zakwaterowanie i gastro-
nomia∆  ................................    105   86   9   7   -   . .   .  

Accommodation and 
catering∆  

Informacja i komunikacja  ...    43   29  .   .   7   -   -   -  
Information and com-
munication 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  ..............    65   53   .  .   5   .   -   -  

Financial and insurance 
activities 

Obsługa rynku nierucho-
mości∆ .................................    27   17   .   .   .   -   .   -  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  .........    91   55   9   15   .  -   7   -  

Professional, scientific 
and technical activities 

Administrowanie i działal-
ność wspierająca∆  ...............    107   57   .   -   31  .   13   . 

Administrative and 
support service activi-
ties 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ............................    298   258   -   -   .   6   25   6  

Public administration 
and defence; compulso-
ry social security 

Edukacja  .............................    339   327  .   -   .   .   -   .  Education 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ............................    261   231   .   .   16   .  .   .  

Human health and 
social work activities 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i re-
kreacją  ................................    43   37   .   .   .   .   -   -  

Arts, entertainment and 
recreation 

Pozostała działalność 
usługowa  ............................    80   56   8   6   7   .   .   .  Other service activities 
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Tabl. 44. Pracujący według typowego miejsca wykonywania swojej pracy, wymiaru czasu pracy, 
statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by a typical place of performing their main work, working time, employ-
ment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogó-
łem 

Total 

Pracujący wykonujący zwykle swoją pracę 
Employed persons usually performing their work 

SPECIFICATION 

w sie- 
dzibie 
praco-
dawcy   
at the 
em-

ploy-
er's 

office 

we 
włas-
nej 

siedzi-
bie 

at his/ 
her 
own 

office 

w 
domu       

at  
home 

w sie-
dzibie 
klienta            
at the 
custo-
mer's 
office 

w samo-
chodzie 

lub 
innym 
środku 

lokomo-
cji 

in a car 
or other 
mean of 
trans-
port 

na 
zew-
nątrz 
out-

doors 

w 
innym 
miej-
scu         
in 

other 
place 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .......................  
 

15985  
 

10612   828   706   954   579   2116   190  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  ..........................  

 
14775   9924   774   608   874   564   1863   169  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ......................   1210   688   55   99   80   14   253   21     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  ....................   3864   3504   .   5   59   83   174   36  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ....................  
 

12121   7108   825   701   896   496   1942   154     private 

Pracownicy najemni  .........  
 

12586  
 

10452   13   68   667   484   751   151  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  ....................   3864   3504   .   5   59   83   174   36  

 in sector 
   public 

   prywatnym  ....................   8722   6949   10   62   608   401   578   115     private 

Pracujący na własny ra-
chunek  ..............................   2921   141   776   530   283   94   1059   38  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  ...................   579   48   314   65   67   17   62   7  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na 
własny rachunek  ...............   2342   93   463   465   216   77   998   31     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin  ............   479   19   39   109   5   .   305  .  

Contributing family  
 workers 
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Tabl. 45. Pracujący według przeciętnego czasu dojazdu do pracy  
Employed persons by average time of commuting to work 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Pracujący, którzy dojeżdżają do pracy 
Employed persons whose time of commuting to work is 

SPECIFICATION ogółem 
total 

do 30 
minut    

up to 30 
minutes 

od 31 
minut  
do 1 

godziny        
between 31 

minutes 
and 1 hour 

powyżej 
1 godziny 

do 2 
godzin         
over 1 

hour up 
to 2 hours 

powyżej 
2 godzin         
over 2 
hours 

w tysiącach   in thousands 
OGÓŁEM  ...................................   11440 8927 2042 393 78 TOTAL 
Mężczyźni  ....................................   5391 4103 1031 206 51 Men 
Kobiety  ........................................   6049 4823 1012 187 27 Women 
MIASTA  ......................................   7870 6151 1410 259 49 URBAN AREAS 
WIEŚ  ...........................................   3571 2776 632 134 29 RURAL AREAS 
 
Tabl. 46. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 

pracy i wybranych grup zawodów 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected occupational groups 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę w 

innym miejscu niż zazwyczaj                                             
Employed persons who some-

times perform their work 
outside their usual place of 

work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rza-
dziej 

niż raz 
w 

miesią-
cu            

less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..........................................   15985   1590   914   719   12762  TOTAL 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   984   149   100   62   673  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   3123   410   254   211   2248  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   1977   263   173   105   1437  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   981   31   17   14   918  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   2131   128   57   50   1895  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1708   345   71   58   1233  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   2327   112   147   126   1942  Craft and related trades workers 
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Tabl. 46. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 
pracy i wybranych grup zawodów (cd.) 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1562   112   60   38   1352  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   1097   34   27   26   1009  Elementary occupations 
Mężczyźni  ..........................................    8790   1066   653   476   6596  Men 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    586   115   72   43   356  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1191   205   131   99   756  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    963   183   118   58   605  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    383   21   10   5   347  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    733   89   38   28   577  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1017   203   50   36   727  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    2049   111   145   124   1670  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    1324   110   59   37   1119  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   452   23   23   17   389  Elementary occupations 
Kobiety  ..............................................    7195   524   261   244   6166  Women 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............    398   34   28   19   318  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................    1933   205   123   112   1493  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........    1013   80   55   47   832  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................    598   11   7   9   571  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........    1398   39   19   22   1318  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   691   142   21   22   506  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................    278   .   .   .   273  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ...........................................    238   . .   .   234  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   644   11   .   9   620  Elementary occupations 
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Tabl. 46. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 
pracy i wybranych grup zawodów (dok.) 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected occupational groups (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ............................................   9744   935   606   503   7700  URBAN AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   723   109   73   48   492  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   2540   339   224   179   1798  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   1463   204   130   80   1049  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   680   23   14   14   629  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   1409   93   39   43   1235  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   132   24   9   6   92  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1266   57   70   77   1061  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   845   61   29   21   734  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   613   19   12   13   569  Elementary occupations 
WIEŚ  ..................................................   6241   655   308   216   5062  RURAL AREAS 
  w tym: 
Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  .............   261   39   27   14   181  

  of which: 
 
Managers 

Specjaliści  ...........................................   583   71   30   32   450  Professionals 

Technicy i inny średni personel  ..........   514   59   43   25   388  
Technicians and associate professio-
nals 

Pracownicy biurowi  ............................   301   8   .   .   290  Clerical support workers 
Pracownicy usług i sprzedawcy  ..........   721   36   18   7   660  Service and sales workers 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   1576   320   62   52   1141  
Skilled agricultural, foresty and fish-
ery workers 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy  ........................................................   1061   55   76   49   881  Craft and related trades workers 
Operatorzy i monterzy maszyn  
i urządzeń  ............................................   717   51   31   17   618  

Plant and machine operators and 
assemblers 

Pracownicy wykonujący prace proste   484   16   15   13   440  Elementary occupations 
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Tabl. 47. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 
pracy i wybranych sekcji PKD 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected NACE sections 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  .........................................    15985   1590   914   719   12762  TOTAL 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................    1880   367   80   65   1367  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................    187   6   5   .   174  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe  ................    3127   111   113   84   2819  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ........................    174   16   19   8   131  

Electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...    177   14   19   6   139  

Water supply; sewerage, waste man-
agement and remediation activities 

Budownictwo  .....................................    1114   111   123   91   788  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................    2322   200   87   71   1965  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazynowa   899   75   45   22   757  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........    338   16   7   7   309  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  ...................    380   67   47   31   235  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................    423   57   40   22   305  Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości∆  ..........    180   30   16   12   123  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna  .........................................    562   111   87   43   321  

Professional, scientific and technical 
activities 

Administrowanie i działalność wspie-
rająca∆  .................................................    423   32   25   28   337  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................    1102   123   73   94   812  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................    1266   160   51   65   991  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  917   57   26   30   804  
Human health and social work activi-
ties 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................    198   14   21   22   141  Arts, entertainment and recreation 
Pozostała działalność usługowa  ..........    263   16   30   14   203  Other service activities 
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Tabl. 47. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 
pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

Mężczyźni  ..........................................   8790   1066   653   476   6596  Men 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................   1139   221   58   42   818  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................   169   6   5   .  156  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe  ................   2126   96   91   76   1863  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .........................   139   12   16   8   102  

Electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...   136   13   16   5   102  

Water supply; sewerage, waste man-
agement and remediation activities 

Budownictwo  ......................................   1032   105   118   85   723  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................   1033   165   69   43   756  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazynowa   719   68   39   22   591  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........   106   11   . .   88  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  ...................   270   51   35   23   161  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................   141   25   19   11   85  Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........   92   20   10   8   55  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna  .........................................   275   73   46   26   130  

Professional, scientific and technical 
activities 

Administrowanie i działalność wspie-
rająca∆  .................................................   237   21   18   15   183  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................   546   97   50   67   332  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................   279   39   15   15   211  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  153   21   8   5   119  
Human health and social work activi-
ties 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................   77   7   12   12   45  Arts, entertainment and recreation 
Pozostała działalność usługowa  ..........   105   13   23   5   64  Other service activities 
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Tabl. 47. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 
pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

Kobiety  ..............................................    7195   524   261   244   6166  Women 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................    741   146   22   24   549  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................    18   -   -   -   18  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe  ................    1001   15   22   8   956  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ........................    35   .  .  -   29  

Electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...    41   .  .  .   37  

Water supply; sewerage, waste man-
agement and remediation activities 

Budownictwo  .....................................    82   6   5   6   65  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................    1289   35   18   28   1209  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazynowa   180   7   6   .   166  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........    232   5   .  .   220  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  ...................    110   16   12   8   74  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................    283   32   21   11   219  Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości∆  ..........    88   10   6   .   68  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna  .........................................    286   38   41   17   191  

Professional, scientific and technical 
activities 

Administrowanie i działalność wspie-
rająca∆  .................................................    186   11   8   13   154  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................    556   26   23   27   480  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................    988   121   36   50   780  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  764   36   18   25   685  
Human health and social work activi-
ties 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................    121   7   9   10   95  Arts, entertainment and recreation 
Pozostała działalność usługowa  ..........    158   .   7   9   139  Other service activities 



151 
 

 
 

Tabl. 47. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 
pracy i wybranych sekcji PKD (cd.) 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

MIASTA  ............................................   9744   935   606   503   7700  URBAN AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................   159   27   12   7   113  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................   127  .  .   .  120  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe  ................   1882   74   71   58   1679  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  .........................   119   13   11   6   88  

Electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...   100   5   13  .   80  

Water supply; sewerage, waste man-
agement and remediation activities 

Budownictwo  ......................................   630   72   71   62   426  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................   1538   148   62   55   1273  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazynowa   552   44   26   12   469  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........   233   11   5   7   210  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  ...................   338   61   40   29   208  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................   358   49   35   21   253  Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........   153   25   13   11   104  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna  .........................................   471   95   77   35   263  

Professional, scientific and technical 
activities 

Administrowanie i działalność wspie-
rająca∆  .................................................   315   27   17   23   248  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................   803   86   56   71   590  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................   928   124   39   50   715  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  656   39   21   24   572  
Human health and social work activi-
ties 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................   155   12   17   19   108  Arts, entertainment and recreation 
Pozostała działalność usługowa  ..........   183   12   17   10   143  Other service activities 
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Tabl. 47. Pracujący według częstotliwości wykonywania swojej pracy poza typowym miejscem 
pracy i wybranych sekcji PKD (dok.) 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work and selected NACE sections (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

WIEŚ  .................................................    6241   655   308   216   5062  RURAL AREAS 
  w tym: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  ...........................................    1721   340   68   58   1255  

  of which: 
 
Agriculture, forestry and fishing 

Górnictwo i wydobywanie  ..................    59   .   .   .   54  Mining and quarrying 
Przetwórstwo przemysłowe  ................    1245   37   42   26   1139  Manufacturing 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę∆  ........................    56   .  8   .  42  

Electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja∆  ...    77   9   6   .   58  

Water supply; sewerage, waste man-
agement and remediation activities 

Budownictwo  .....................................    484   39   53   29   362  Construction 
Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych∆  ........................................    785   52   26   16   691  Trade; repair of motor vehicles∆ 
Transport i gospodarka magazynowa   348   31   19   10   288  Transportation and storage 
Zakwaterowanie i gastronomia∆  .........    105  .   .   -   99  Accommodation and catering∆  
Informacja i komunikacja  ...................    43   6   7   .  27  Information and communication 
Działalność finansowa i ubezpiecze-
niowa  ..................................................    65   8   5   .   52  Financial and insurance activities 
Obsługa rynku nieruchomości∆  ..........    27   .  .   .   19  Real estate activities 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna  .........................................    91   15   9   8   58  

Professional, scientific and technical 
activities 

Administrowanie i działalność wspie-
rająca∆  .................................................    107   5   8   5   89  

Administrative and support service 
activities 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne  .................................    298   36   18   23   221  

Public administration and defence; 
compulsory social security 

Edukacja  .............................................    339   36   12   15   276  Education 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  261   18   5   6   232  
Human health and social work activi-
ties 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ...........................    43   .   .   .  33  Arts, entertainment and recreation 
Pozostała działalność usługowa  ..........    80   .   13   .   60  Other service activities 
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Tabl. 48. Pracujący wykonujący pracę poza typowym miejscem pracy według wymiaru czasu 
pracy, statusu zatrudnienia i sektora własności 
Employed persons by the frequency of performing their work outside their usual place of 
work, working time, employment status and sector of employment 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Total 

Pracujący, którzy czasami  
wykonują swoją pracę  

w innym miejscu niż zazwy-
czaj                                             

Employed persons who some-
times perform their work 

outside their usual place of 
work 

Pracu-
jący, 

którzy 
nie 

wyko-
nują 

swojej 
pracy w 
innym 

miejscu 
niż 

zazwy-
czaj        
Em-

ployed 
persons 
who do 

not 
perform 

their 
work 

outside 
their 
usual 

place of 
work 

SPECIFICATION 
przy-
naj-

mniej 
raz w 
tygo-
dniu          

at least 
once a 
week 

przy-
naj-

mniej 
raz w 

miesią-
cu         

at least 
once a 
month 

rzadziej 
niż raz 

w 
miesią-

cu            
less 
often 
than 

once a 
month 

w tysiącach   in thousands 

OGÓŁEM  ..........................................   15985   1590   914   719   12762  TOTAL 

 w wymiarze czasu pracy 
   pełnym  .............................................   14775   1474   860   662   11779  

 in working time 
   full-time 

   niepełnym  ........................................   1210   115   55   57   983     part-time 

 w sektorze 
   publicznym  ......................................   3864   375   183   204   3102  

 in sector 
   public 

   prywatnym  .......................................   12121   1215   731   516   9660     private 

Pracownicy najemni  ............................   12586   895   651   540   10500  Employees 

 w sektorze 
   publicznym  ......................................   3864   375   183   204   3102  

 in sector 
   public 

   prywatnym  .......................................   8722   520   467   336   7398     private 

Pracujący na własny rachunek  ............   2921   610   249   162   1899  Self-employed 

 z tego: 
   pracodawcy  ......................................   579   154   73   34   317  

 of which 
   employers 

   pozostali pracujący na własny 
rachunek  .............................................   2342   456   176   128   1583     other self-employed 

Pomagający bezpłatnie członkowie 
rodzin  ..................................................   479   85   15   17   362  

Contributing family  
 workers 

 



PUBLIKACJE Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW B A E L  O R A Z  B A D A Ń  M O D U Ł O W Y C H  
PUBLICATIONS WHICH MADE USE OF THE LFS  RESULTS AND LFS MODULE SURVEYS 

 

  

I.  Monitoring rynku pracy I. Monitoring of the labour market 
1. Kwartalna informacja o rynku pracy 1. Quarterly information on the labour market developments 
2. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności 
3. Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL – jednorazowo (gru-

dzień 2011). 
4. Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy ( na podstawie BAEL) 

 – jednorazowo (grudzień 2011). 

 

II.  Publikacje statystyczne II. Statistical Publications 
1. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski 1. Labour Force Survey in Poland 
     luty, maj, sierpień, listopad (do lutego 1999)     February, May, August, November   (to February 1999) 
     I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał (od I kwartału 2000)     I quarter, II quarter, III quarter, IV quarter(since I quarter  2000) 
2. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w latach 1992-2001 
    (październik 2002) 

2. Labour Force Survey in Poland in the years 1992-2001 
   (October 2002) 

3. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w latach 1992 – 2004 
    (grudzień 2005) 

3. Labour Force Survey in Poland in the years 1992-2004 
   (December 2005) 

4. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w latach 2003 – 2007 
    (lipiec 2009) 
5. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w latach 2008 – 2011  
     (styczeń 2013)  
6. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w latach 2010-2012 
    (styczeń  2014) 

4. Labour Force Survey in Poland in the years 2003-2007                
(July 2009) 
5. Labour Force Survey in Poland in the years 2008-2011 
   (January  2013) 
6. Labour Force Survey in Poland in the years 2010-2012 
   (January  2014) 
  

III. Raporty analityczne III. Analitical reports 
1. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce  
    listopad (do 1998), IV kwartał (od 2000 do 2003)  

IV. Raporty problemowe oraz publikacje statystyczne  
      z badań modułowych BAEL 

IV. Special reports and Statistical Publications  
      of the LFS module surveys 

  1. Aktywność ekonomiczna młodzieży  
      – Krystyna Mlonek (grudzień 1992)  
  2. Aktywność ekonomiczna i bezrobocie ludności województwa            

warszawskiego – Zbigniew Strzelecki (grudzień 1992)  
 

  3. Zmiana sytuacji kobiet na rynku pracy  
      – Irena E. Kotowska (grudzień 1992)  
  4. Aktywność ekonomiczna i bezrobocie ludności wiejskiej w Polsce  
      – Izasław Frenkel (kwiecień 1993)  
  5. Bezrobocie z punktu widzenia gospodarstw domowych  
      – Irena E. Kotowska, Zbigniew Strzelecki (sierpień 1993)  
  6. Aktywność zawodowa inwalidów prawnych   
      – Danuta Piekut-Brodzka (wrzesień 1993)  
  7. Bezrobocie a segmentacja rynku pracy  
      – Elżbieta Kryńska (październik 1993)   
  8. Aktywność zawodowa i bezrobocie młodzieży w Polsce  
      – Krystyna Mlonek (listopad 1993)  
  9. Makroregionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce  
      – Halina Sobczak, Jolanta Jakubowska, Agnieszka Miler                    

(listopad 1993) 
 

10. Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych  
      – praca zbiorowa  (styczeń 1994)  
11. Podstawowe cechy bezrobocia w Polsce w okresie transformacji     11. Unemployment in Poland in the period of transition  
      – Janusz Witkowski (marzec 1994)       1990-1993 
12. Sytuacja na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem   
      ludności związanej z rolnictwem indywidualnym  
     – praca zbiorowa (czerwiec 1994) 

 

13. Aktywność zawodowa i bezrobocie młodzieży w Polsce w latach  
1992-1994 – Krystyna Mlonek (luty 1995) 

 

14. Losy zawodowe absolwentów w latach 1989-1994  
      – praca zespołowa pod kierunkiem Anny Kowalskiej (1995)   
15. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce  
      – praca zespołowa pod kierunkiem Stanisławy Kostrubiec (1995)  
16. Rynek pracy w Polsce w 1994 roku. Nowe tendencje stare zagrożenia 
     – Janusz Witkowski  (1995) 

16. Labour market in Poland in 1994. New trends, old    problems 



PUBLIKACJE Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW B A E L  O R A Z  B A D A Ń  M O D U Ł O W Y C H  
PUBLICATIONS WHICH MADE USE OF THE LFS  RESULTS AND LFS MODULE SURVEYS 

 

 
 

IV. Raporty problemowe oraz publikacje statystyczne z badań 
      modułowych BAEL (c.d) 
17. Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990-1994. Kierunki zmian i 
rola polityk rynku pracy 

IV. Special reports and Statistical Publications  
      of the LFS module surveys (cont.) 

     – Marek Góra, Mieczysław W. Socha, Urszula Sztanderska (1995)  
18. Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 roku 18. Unregistered employment in Poland in 1995 
     – Małgorzata Kałaska, Janusz Witkowski, Stanisława Kostrubiec (1996)  
19. Aktywność ekonomiczna kobiet i ich pozycja na rynku pracy 19. Economic activity of women and their position on the  
     – Anna Kowalska (luty 1996)       labour market 
20. Rynek pracy w Polsce w 1996 roku: kontynuacja korzystnych tendencji 20. Labour market in Poland in 1996: continuation of  
      – Małgorzata Kałaska, Janusz Witkowski  (1997)        positive trends 
21. Efektywność polityki rynku pracy  
      – Anna  Kowalska, Stanisława Kostrubiec  (1997)  
22. Losy zawodowe absolwentów w latach 1994-1997  
      – praca zespołowa pod kierunkiem Anny Kowalskiej (1998)  
23. Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku 23.Unregistered employment in Poland in 1998 
      –  praca zespołowa pod kierunkiem Stanisławy Kostrubiec (1999)  
24. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2000 roku 

  – Stanisława Kostrubiec (2001) 
 

25. Kształcenie ustawiczne w 2003 roku (listopad 2004)  
26. Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w 2004 roku                     
    (wrzesień 2005) 

 

27. Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku (październik 2005)  
28. Praca a obowiązki rodzinne w 2005 roku (czerwiec 2006)  
29. Przejście z pracy na emeryturę (marzec 2007) 29. Transition from work into retirement (March  2007) 
30. Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą  
      (kwiecień 2008) 

30. Accidents at work and work-related health problems  
      (April 2008) 

31. Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. 
      (grudzień 2010) 

31. Entry of young people into the labour market in Poland  
      in 2009 (December 2010) 

32. Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 roku (lipiec 2011)         32. Unregistered employment in  Poland in 2009 (July 2011) 
33. Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku (październik 2011)   
34. Praca a obowiązki rodzinne w 2010 roku (lipiec 2012) 

35. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 roku (grudzień 2012) 
36. Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej 
       poza gospodarstwem domowym – 2011 (luty 2013) 
37. Przejście z pracy na emeryturę (lipiec 2013) 
38. Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą  

(marzec 2014) 
39. Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku (grudzień 2015) 

33. Unregistered employment in  Poland in 2010 (October 2011) 
34. Reconciliation between work and family life in 2010  
      (July 2012) 
35. Employment of disabled people in 2011 (December 2012) 
36. Volunteering through organizations and other types of 
       unpaid work outside own household – 2011 (February 2013) 
37. Transition from work into retirement (July 2013) 
38. Accidents at work and work-related health problems  
      (March 2014) 
39. Unregistered employment in Poland in 2014 (December 2015) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

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. 

 

 
Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania zalecana jest ostrożność 

w posługiwaniu się danymi w tych przypadkach, gdy zastosowano bardziej szcze-

gółowe podziały i występują liczby niskiego rzędu, mniejsze niż 15 tysięcy.  
• Since this is a sample-based survey, it is important to be careful about using 

the data in cases where more detailed divisions were applied and where numbers are 

lower than 15 thousands.  

 

W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od wielkości podanych 

w pozycji OGÓŁEM. Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu 

wyników badania.  

In some tables the summed up data may give a different total than the figure in the 

column TOTAL. This is due to the rounding-off done after generalizing the results 

of the survey.  
 

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła 

When publishing CSO data – please indicate the source 
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