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PRZEDMOWA 
 
 
 
Przekazujemy Państwu kolejną publikację poświęconą możliwości i sposobom łączenia 
pracy zawodowej z obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi oraz innymi członkami 
rodziny. Publikacja ta została opracowana na podstawie uogólnionych wyników badania 
modułowego „Praca a obowiązki rodzinne”, zrealizowanego w II kwartale 2018 r. łącznie 
z reprezentacyjnym Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 
Powiązanie życia rodzinnego i zawodowego jest efektem wzajemnego oddziaływania na 
siebie wielu czynników, zarówno o charakterze kulturowym, jak i instytucjonalnym. 
Przeprowadzone badanie dostarcza informacji na temat tych powiązań, w szczególności – 
korzystania oraz przyczyn niekorzystania z usług opiekuńczych dla dzieci poniżej 15 lat, 
wpływu sytuacji rodzinnej na sytuację zawodową osób (w tym przerw w karierze związanych 
z opieką nad dziećmi lub innymi członkami rodziny), a także subiektywnej oceny trudności 
w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi. Dzięki temu nie tylko prezentuje 
obecną sytuację, ale także umożliwia zidentyfikowanie mechanizmów kształtujących podaż 
pracy. 
Poprzednie badania modułowe dotyczące tego tematu przeprowadzono w latach 2005  
i 2010, jednak ich zakres tematyczny był nieco inny, wobec czego porównanie do bieżącego 
modułu jest możliwe tylko częściowo.  
Podmiotem badania modułowego były wszystkie osoby w wieku 18–64 lata, będące 
członkami gospodarstw domowych wylosowanych do badania zasadniczego, zarówno 
pracujące w II kwartale 2018 r., niepracujące w tym okresie, ale pracujące w przeszłości, jak 
i  niemające żadnego doświadczenia zawodowego.  
Badanie modułowe, którego wyniki prezentujemy, zrealizowano zgodnie z Programem 
Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2018 r. na całej próbie kwartalnej 
wylosowanej do BAEL. Wywiady z respondentami zostały przeprowadzone przez ankieterów 
urzędów statystycznych realizujących BAEL, w oparciu o specjalnie skonstruowaną ankietę.  
Publikacja została przygotowana przez zespół pracowników Departamentu Rynku Pracy 
Głównego Urzędu Statystycznego przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku oraz 
Centrum Informatyki Statystycznej – Wydział Systemów Pozyskiwania Danych w Radomiu. 
W imieniu Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego serdecznie dziękujemy wszystkim 
Respondentom, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu, udzielając stosownych 
informacji i poświęcając swój czas. Wyrazy podziękowania należą się również Ankieterom  
i Osobom koordynującym pracę w terenie za przyjazną współpracę z gospodarstwami 
domowymi i rzetelnie wykonaną pracę. 

 
 
 
 
 
Dyrektor  

Departamentu Rynku Pracy 
Agnieszka Zgierska 
 
 
 

Warszawa, kwiecień 2019 r. 
  



PREFACE 
 

We would like to present the successive publication devoted to possibilities and ways of 
combining paid work with responsibilities regarding taking care of children or other family 
members. The publication was worked out on the basis of the generalised results of the 
module survey “Reconciliation between work and family life” carried out in the second 
quarter of 2018 together with the representative Labour Force Survey (LFS).  
Combining the family and work life is the effect of mutual relations between many factors, 
of both cultural and institutional character. The conducted survey provides information 
regarding these interrelations, in particular – the usage and reasons for not using care 
services for children below 15 years of age, the impact on family situation on the 
occupational situation of persons (including the breaks in career related to the care of 
children or other family members), as well as the subjective assessment of difficulties in 
reconciliation between work and care responsibilities. Therefore, it not only presents the 
current situation, but also allows identification of the mechanisms shaping  labour supply. 
The previous module surveys concerning this topic were carried out in the years 2005 and 
2010, albeit their thematic scope was slightly different, hence comparison with the current 
module is only partially possible.  
The module survey subject comprised all persons aged 18–64 years, members of the 
households selected to the core survey, either employed in the second quarter of 2018, not 
employed during this period but employed in the past, as well as those without any 
employment experience.  
The module survey which results we are presenting was carried out in accordance with the 
Programme of Statistical Surveys of Official Statistics for the year 2018. The survey covered 
the entire quarterly sample selected to the LFS. The interviews with the respondents were 
conducted by the interviewers from the statistical offices carrying out the LFS, on the basis 
of the specially developed questionnaire.  
The publication was prepared by the team of staff of the Labour Market Department of the 
Statistics Poland in co-operation with the Statistical Office in Gdańsk and the Statistical 
Computing Centre – Statistical Systems Section in Radom.  
On behalf of the Governing Body of the Statistics Poland, we would like to express our 
sincere gratitude to all the Respondents who agreed to participate in the survey providing 
the appropriate information and devoting their time. We would also like to thanks the 
Interviewers and Field Coordinators for their friendly cooperation with the households and 
industrious work. 
 

 
 
 
Director  

of the Labour Market Department  
Agnieszka Zgierska 

 
 
 
 
 

Warsaw, April 2019 
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Objaśnienia znaków umownych i ważniejsze skróty 
Symbols and main abbreviations 

 
Objaśnienia znaków umownych 
Symbols 

Symbol 
Symbol 

Opis 
Description 

Kreska (—)  zjawisko nie wystąpiło  
magnitude zero  

Kropka ( . )  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 

Znak (x)  wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 
not applicable 

 
Skróty i pełne nazwy sekcji PKD stosowane w publikacji 
Abbreviations and full names  NACE Rev. 2 sections used in the publication 

Skrót 
Abbreviation 

Pełna nazwa  
Full name 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 
Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i  powietrze do układów klimatyzacyjnych 
Electricity, gas steam and air conditioning supply 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami, rekultywacja 
Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana 
z  rekultywacją 
Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 
Trade; repair of motor vehicles 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 
Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles, including motorcycles 

Zakwaterowanie i gastronomia 
Accommodation and catering 

Działalność związana z zakwaterowaniem 
i  usługami gastronomicznymi 
Accommodation and food service activities 

Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 
Real estate activities 

Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca 
Administrative and support service 
activities 
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Synteza 

Ogólna charakterystyka zbiorowości objętej badaniem 

Wśród 22 969 tys. osób w wieku 18-64 lata, które stanowiły grupę docelową badania modułowego "Praca 
a obowiązki rodzinne" przeprowadzonego w II kwartale 2018 roku - 37,3% (8 574 tys.) zadeklarowało, że opiekuje 
się własnymi dziećmi poniżej 15 roku życia bądź innymi członkami rodziny w wieku 15 lat i więcej wymagającymi 
opieki.  

Sprawowanie opieki było wyraźnie częstsze wśród kobiet - 41,6% (4 mln 783 tys.) niż wśród mężczyzn 33,1% 
(3 791 tys.). Porównanie według miejsca zamieszkania wykazało natomiast, że to mieszkańcy wsi nieznacznie 
częściej niż mieszkańcy miast opiekowali się innymi osobami (38,4% wobec 36,6%).  

W opiekę nad członkami rodziny w największym stopniu zaangażowane były osoby w wieku 30–44 lata. Wśród 
ogółu osób w tej grupie wieku udział sprawujących opiekę wyniósł 65,6% (5 524 tys.) i w zdecydowanej 
większości była to opieka nad dziećmi. Generalnie osoby do 44 roku życia, o ile sprawowały opiekę, to przede 
wszystkim nad dziećmi. Osoby w wieku 45–54 lata nadal angażowały się głównie w opiekę nad dziećmi, ale 
w większym stopniu deklarowały też opiekę nad innymi członkami rodziny (odsetek opiekujących się również 
innymi niż dzieci członkami rodziny wzrósł w tej grupie do 10,0% przy czym 8,0% zadeklarowało wyłącznie 
opiekę nad osobami 15 lat i więcej), natomiast wśród osób w wieku 55–64 lata - o ile sprawowały one opiekę – 
to była to głównie opieka nad innymi niż dzieci członkami rodziny (odsetek ten wyniósł 12,5% wśród ogółu osób 
w wieku 55–59 lat i 10,3% - w populacji osób w wieku 60–64 lata, w obu przypadkach w zdecydowanej większości 
była to wyłącznie opieka nad osobami w wieku 15 lat i więcej). 

Analiza uwzględniająca status na rynku pracy wykazała, że wśród osób pracujących odsetek deklarujących 
sprawowanie opieki nad dziećmi lub innymi członkami rodziny jest wyraźnie wyższy niż w zbiorowości osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo (było to odpowiednio 40,7%; 31,3% oraz 29,2%). 

Różnice w tym zakresie widoczne były również w zależności od prezentowanego statusu zatrudnienia. 
Największy udział osób sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi członkami rodziny odnotowano w grupie 
pracujących na własny rachunek (44,8%), nieco mniejszy wśród pracowników najemnych (39,8%), najmniejszy 
natomiast wśród pomagających członków rodzin (38,8%).  

Wykres 1. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi poniżej 15 roku życia i/lub innymi członkami rodziny według 
charakteru sprawowanej opieki 

 

 

 

 

 

 

 

82,2% 

13,0% 

4,8% 
Sprawujący opiekę tylko nad 
dziećmi poniżej 15 roku życia 

Sprawujący opiekę tylko nad 
pozostałymi członkami rodziny 

Sprawujący opiekę jednocześnie 
nad dziećmi i pozostałymi 
członkami rodziny 
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W obrębie populacji osób deklarujących opiekę nad innymi 82,2% opiekowało się tylko poniżej 15 roku życia, 
13,0% sprawowało opiekę tylko nad pozostałymi członkami rodziny wymagającymi opieki, natomiast 4,8% 
łączyło opiekę nad dziećmi z opieką nad innymi członkami rodziny.  

Korzystanie z formalnych usług opiekuńczych dla dzieci  

Wśród osób w wieku 18 – 64 lata sprawujących opiekę nad dziećmi poniżej 15 roku życia 3 243 tys. osób 
(tj. 43,5%) korzystało z formalnych usług opiekuńczych nad dziećmi. Częściej z tych usług korzystali mieszkańcy 
miast – prawie połowa tej populacji (49,5%) zadeklarowała wykorzystywanie takich form opieki nad dziećmi. 
Wśród mieszkańców wsi odsetek ten był znacznie mniejszy – nieco częściej niż co trzecia osoba (35,2%) 
korzystała z takich form opieki nad dziećmi. 

Wykres 2. Udział osób korzystających z formalnych usług opiekuńczych wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
do 15 roku życia 

 

 

 

 

 

 

W populacji pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat udział osób korzystających 
z formalnych usług opieki nad dziećmi kształtował się na poziomie 47,0%. W tym samym czasie w zbiorowości 
osób bezrobotnych odsetek ten był wyraźnie niższy i wynosił 34,5%, natomiast wśród osób biernych zawodowo 
osiągnął poziom 28,9%. 

W zbiorowości osób pracujących korzystanie z formalnych usług opiekuńczych w największym stopniu dotyczyło 
pracowników najemnych (49,0% z nich korzystało z takich usług). W grupie pracujących na własny rachunek 
analogiczny odsetek wynosił 41,2%, natomiast wśród pomagających członków rodzin był on zdecydowanie 
najniższy i kształtował się na poziomie 21,7%. 

Wykres 3. Udział osób korzystających z formalnych usług opiekuńczych wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
do 15 roku życia według poziomu wykształcenia   
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53,0%   Wyższe                                                                                                                
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  Średnie ogólnokształcące                                                                                              

  Zasadnicze zawodowe                                                                                                   

  Gimnazjalne i niższe                                                                                                         
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Korzystanie z usług opiekuńczych nad dziećmi było silnie powiązane z poziomem wykształcenia badanych osób. 
Formalne usługi opiekuńcze w największym stopniu wykorzystywane były przez osoby z wykształceniem 
wyższym (53,0% osób z tej kategorii korzystało z takich form opieki nad dziećmi), stosunkowo najrzadziej 
natomiast korzystały z nich osoby z najniższym poziomem wykształcenia (z takich usług korzystało tylko 28,4% 
osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym). 

Przyczyny niekorzystania z formalnych usług opiekuńczych dla dzieci 

Wśród ogółu osób, które w ogóle nie korzystały z formalnych usług opiekuńczych (4 214 tys.) zdecydowana 
większość (3 842 tys., tj. 91,2%) nie chciała bądź nie potrzebowała korzystać z takich form opieki nad dziećmi.  

Osoby, które nie chciały korzystać z formalnych usług opiekuńczych najczęściej same zajmowały się dziećmi lub 
mogły liczyć na opiekę zapewnioną przez swojego małżonka/partnera - dotyczyło to 62,4% tej zbiorowości. 
Nieco częściej taką formę opieki nad swoimi dziećmi zapewniali mieszkańcy wsi niż miast (65,2% w stosunku do 
59,9%). Biorąc pod uwagę status na rynku pracy taka forma opieki najpowszechniejsza była z kolei wśród osób 
biernych zawodowo i bezrobotnych - aż 88,0% oraz 77,6% tych zbiorowości w ten sposób zapewniało opiekę 
swoim dzieciom. Wśród pracujących analogiczny odsetek kształtował się na nieco niższym poziomie i wynosił 
54,7%. 

Wykres 4. Struktura osób, które nie chciały/nie potrzebowały korzystać z formalnych usług opiekuńczych według 
przyczyn, dla których nie chciały z nich korzystać  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugim najbardziej powszechnym sposobem zapewnienia opieki nad dziećmi było korzystanie z pomocy 
dziadków, innych osób z rodziny lub przez znajomych - 16,3% osób, które nie chciały korzystać z formalnych 
usług opiekuńczych wskazało na taką formę zorganizowania opieki swoim dzieciom. Oprócz tego 19,1% tej 
zbiorowości zadeklarowało, że ich dzieci nie potrzebują zapewnienia szczególnych form opieki. 
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dziecko/dzieci nie 
wymaga/wymagają opieki   

inna przyczyna   
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Spośród 372 tys. osób, które nie korzystały z formalnych usług opiekuńczych, ale chciały i potrzebowały takich 
form opieki nad dziećmi: 175 tys. osób (tj. 47,0%) jako przyczynę tej sytuacji podało brak dostępności 
formalnych usług opiekuńczych, 72 tys. osób (tj. 19,4%) - zbyt wysoki koszt oferowanych usług. Pozostała część – 
tzn. 125 tys. osób (tj. 33,6%) wskazało na inne powody związane z oferowanymi usługami opiekuńczymi (w tym 
brak usług odpowiedniej jakości lub rodzaju). 

Wykres 5. Struktura osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 15 roku życia, które chciałyby korzystać z formalnych 
usług opiekuńczych nad dziećmi według przyczyn niekorzystania z tych usług  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mieszkańcy miast najczęściej jako przyczynę niekorzystania z formalnych usług opiekuńczych dla dzieci 
wskazywali zbyt wysoką cenę (31,8%), natomiast mieszkańcy wsi brak dostępności tego typu usług (63,3%). 

Zarówno wśród osób pracujących jak i biernych zawodowo, które nie korzystają z formalnych usług 
opiekuńczych brak dostępnej oferty takich usług jest wskazywany jako najczęstszy powód takiej sytuacji 
(odpowiednio przez 45,9% oraz 51,6% tych zbiorowości). Inaczej jest w grupie osób bezrobotnych, w której 
najczęściej przyczyną niekorzystania z usług opiekuńczych jest zbyt wysoki koszt - 40,0% tej populacji podało 
taki powód. 

Elastyczne formy pracy  

W przypadku osób pracujących w wieku 18 – 64 lata sprawujących opiekę nad dziećmi do 15 roku życia lub 
innymi członkami rodziny zbadano także ich możliwości w zakresie korzystania z elastycznych form pracy – 
decydowania o czasie rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy oraz możliwości wzięcia jednego dnia wolnego 
bez konieczności wykorzystywania w tym celu urlopu. 
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Wykres 6. Struktura pracujących sprawujących obowiązki opiekuńcze według możliwości korzystania z elastycznych 
form pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okazało się, że w przypadku możliwości decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy zaledwie 
26,6% osób pracujących ma względną łatwość w tym zakresie. W wyjątkowych przypadkach zastosowanie 
takiego rozwiązania było możliwe dla 18,9% respondentów, a brak takich możliwości dotyczył prawie połowy tej 
zbiorowości (48,9%).  

Większą łatwość korzystania z takich rozwiązań zadeklarowali mężczyźni - 28,4% przeważnie miała taką 
możliwość, a dla 17,7% była ona dostępna w wyjątkowych sytuacjach. Analogiczne wskaźniki dla kobiet 
kształtowały się odpowiednio na poziomie 24,6% oraz 20,1%. 

W przypadku miejsca zamieszkania na większą elastyczność w zakresie decydowania o momencie 
rozpoczynania i kończenia dnia pracy wskazywali mieszkańcy wsi – 34,1% z nich miało stosunkowo dużą łatwość 
korzystania z takiego rozwiązania, natomiast 15,1% określiło je jako dostępne w wyjątkowych sytuacjach. 
Mieszkańcy miast mieli nieco mniejsze możliwości w tym zakresie – analogiczne wskaźniki były odpowiednio na 
poziomie 21,5% i 21,4%. 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia największe możliwości określania momentu rozpoczęcia/zakończenia 
dnia pracy mieli pomagający członkowie rodzin (93,4% wskazało na względną swobodę w tym zakresie), nieco 
mniejsze – osoby pracujące na własny rachunek (odpowiednio 79,4%), zdecydowanie najmniejszą 
elastycznością dysponowali natomiast pracownicy najemni (zaledwie 11,3% z nich bez większych trudności 
mogło podejmować decyzje w tej kwestii). 

Wyjaśnienie dużych możliwości w zakresie decydowania o początku/końcu dnia pracy obserwowanych zarówno 
wśród mieszkańców wsi, jak i w zbiorowości pomagających członków rodzin oraz pracujących na własny 
rachunek można odnaleźć w danych odnoszących się do wykonywanego zawodu oraz PKD miejsca pracy. W obu 
przypadkach największą elastycznością dysponują osoby związane z rolnictwem (Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy   
i rybacy – 91,4% oraz w przypadku PKD pracujący w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 92,5%) 
a więc głównie mieszkańcy wsi i osoby nie wykonujące pracy najemnej. 

Drugą analizowaną w badaniu formą elastyczności były możliwości wzięcia jednego dnia wolnego bez 
wykorzystywania urlopu. Rozwiązanie to okazało się nieco mniej dostępne niż decydowanie o momencie 
rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy. Całkowity brak możliwości skorzystania z takiego rozwiązania dotyczył 
ponad połowy badanych osób (52,8%), w wyjątkowych przypadkach mogło skorzystać z niego 17,4% osób, 
natomiast większa łatwość w tym zakresie deklarowana była przez 23,3% omawianej zbiorowości. 
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48,9% 

5,7% 

Możliwość decydowania o rozpoczęciu  
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Zasadniczo wszystkie zależności obserwowane w przypadku pierwszej z omawianych form elastyczności 
znajdują również odniesienie w kontekście możliwości w zakresie wzięcia jednego dnia wolnego bez 
wykorzystywania urlopu. Rozpatrując rozłącznie poszczególne kategorie można zauważyć, że większa łatwość 
korzystania z tego rozwiązania obserwowana była wśród mężczyzn (24,2% deklarowało, że przeważnie ma taką 
możliwość), mieszkańców wsi (30,3%), pomagających członków rodzin (88,2%) i pracujących na własny rachunek 
(71,0%) oraz osób wykonujących zawód rolnika (80,5%) i pracujących w sekcji Rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo i  
rybactwo (82,3%). 

Trudności w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi  

Dla większości osób pracujących sprawujących obowiązki opiekuńcze łączenie pracy zawodowej i opieki nad 
innymi nie stwarzało szczególnych trudności – taki wariant odpowiedzi wybrało 4 495 tys. osób, tj. 68,4% 
omawianej populacji. Pozostałe osoby wskazały natomiast na trudności związane m.in. z długim czasem pracy 
(570 tys., tj. 8,7%), wymagającym lub męczącym rodzajem pracy (526 tys., tj. 8,0%), a także 
z nieprzewidywalnością lub niekorzystnym harmonogramem pracy (340 tys., tj. 5,2%). 

Wykres 7. Struktura pracujących, sprawujących obowiązki opiekuńcze według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że długi czas pracy stanowił czynnik w największym stopniu utrudniający łączenie pracy 
i obowiązków opiekuńczych – widoczna była pewna zależność w skali odczuwania tych trudności pomiędzy 
osobami pracującymi w pełnym i niepełnym wymiarze czasu. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze 
zdecydowanie częściej wskazywały na brak szczególnych trudności w godzeniu życia zawodowego ze 
sprawowaniem opieki nad innymi (78,9%) – analogiczny odsetek osób wykonujących pracę w pełnym wymiarze 
wynosił 67,7%. 

Oprócz tego pewne różnice w tej kwestii widoczne były również w zależności od sektora własności miejsca 
pracy – osoby pracujące w sektorze publicznym nieco częściej wskazywały na brak trudności w łączeniu pracy 
zawodowej i opieki nad innymi (71,0%) niż osoby pracujące w sektorze prywatnym (67,5%). 
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pracodawcy lub kolegów                                                                   

brak szczególnych 
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Wpływ obowiązków związanych z opieką nad dziećmi na sytuację zawodową osób pracujących 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi poniżej 15 lat zapytano o to, czy obowiązki opiekuńcze miały 
wpływ na ich obecną sytuację zawodową. W większości przypadków okazało się, że sprawowanie opieki nad 
dziećmi nie miało żadnego wpływu na sytuację zawodową osób pracujących – dotyczyło to 4 947 tys. osób 
(tj. 83,0% tej zbiorowości).  

W przypadku osób pracujących, które w związku z opieką nad dziećmi dokonały zmian w swoim życiu 
zawodowym największą grupę (234 tys., tj. 3,9%) stanowiły osoby, które zmniejszyły dotychczasowy wymiar 
czasu pracy oraz osoby, które podjęły działania mające na celu podniesienie wynagrodzenia (207 tys., tj. 3,5%). 
Najrzadziej wskazywanym działaniem podejmowanym z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi była zmiana 
zakresu obowiązków zawodowych na mniej obciążające (106 tys., tj. 1,8%).   

Wykres 8. Struktura pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do 15 roku życia według wpływu obowiązków 
związanych z opieką nad dziećmi na decyzje zawodowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kobiety w zdecydowanie większym stopniu niż mężczyźni odczuwały wpływ obowiązków związanych z opieką 
nad dziećmi do 15 roku życia na ich obecną sytuację zawodową – 25,8% wobec zaledwie 9,3%. Najczęściej 
opieka nad dziećmi wiązała się dla kobiet z koniecznością  zmniejszenia wymiaru czasu pracy (175 tys., tj. 6,3% 
z nich wskazało na taką zmianę). Oprócz tego duża część badanych kobiet korzystała aktualnie z urlopu 
rodzicielskiego/wychowawczego (było to 161 tys., tj. 5,8%).  

W zbiorowości osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu aż 33,8% (116 tys. osób) wskazało, 
że zmniejszenie wymiaru czasu pracy było wynikiem obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Zgodnie 
z przewidywaniem były to przede wszystkim kobiety (105 tys.).   
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Przerwy w pracy zawodowej związane z opieką nad innymi 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w badaniu „Praca a obowiązki rodzinne” były przerwy w pracy zawodowej 
związane z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 15 lat trwające dłużej niż miesiąc. Respondenci pytani 
byli o łączną długość trwania wszystkich przerw dłuższych niż miesiąc, związanych z opieką nad wszystkimi 
dziećmi w wieku poniżej 15 lat.  

Wykres 9. Struktura kobiet, które pracują lub pracowały w przeszłości według czasu trwania przerwy w wykonywaniu 
pracy zawodowej związanej z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 15 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki badania pokazały, że przerwy w pracy zawodowej związane z opieką nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat 
dotyczyły niemal wyłącznie populacji kobiet (6 661 tys., tj. 97,1%). Mężczyźni niezwykle rzadko korzystali z tego 
typu rozwiązań – zbiorowość ta liczyła w sumie 197 tys. osób. 

Wśród kobiet, które obecnie pracują lub pracowały w przeszłości najczęściej wskazywanym okresem przerwy 
związanym z opieką nad dziećmi był czas od pół roku do roku włącznie – taki czas zadeklarowało 13,5% (tj. 1 412 
tys. osób) tej zbiorowości. Nieznacznie mniej kobiet miało przerwę trwającą od roku do 2 lat włącznie (12,7%, tj. 
1 325 tys.) oraz od 2 do 3 lat włącznie (10,1%, tj. 1mln 057 tys.). Przerwy trwające dłużej niż 5 lat były wskazywane 
najrzadziej – taką odpowiedź wybrało 7,2% omawianej zbiorowości kobiet (749 tys. osób). 
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Podsumowanie 

Podstawowe wyniki badania modułowego „Praca a obowiązki rodzinne” przeprowadzonego w II kwartale 
2018 roku pokazują, że: 

 W populacji osób w wieku 18–64 lata 8 574 tys. (tj. 37,3%) sprawowało opiekę nad własnymi dziećmi  poniżej 
15 roku życia i/lub innymi członkami rodziny w wieku 15 lat i więcej wymagającymi opieki. 

 Wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi poniżej 15 roku życia 3 243 tys. (tj. 43,5%) korzystało 
z formalnych usług opiekuńczych. 

 Korzystanie z usług opiekuńczych nad dziećmi było silnie powiązane z poziomem wykształcenia badanych 
osób. Formalne usługi opiekuńcze w największym stopniu wykorzystywane były przez osoby z wykształceniem 
wyższym (53,0% osób z tej kategorii korzystało z takich form opieki nad dziećmi). 

 Spośród 4 214 tys. osób, które sprawowały opiekę nad własnymi dziećmi poniżej 15 roku życia i nie korzystały 
z formalnych usług opiekuńczych – 91,2% nie chciało lub nie potrzebowało korzystać z takiej formy opieki. 
Osoby te najczęściej same zajmowały się dziećmi lub mogły liczyć na opiekę zapewnioną przez swojego 
małżonka/partnera. 

 Spośród 372 tys. osób, które nie korzystały z formalnych usług opiekuńczych, ale chciały i potrzebowały 
takich form opieki nad dziećmi najwięcej bo 175 tys. osób (tj. 47,0%) jako przyczynę tej sytuacji podało brak 
dostępności formalnych usług opiekuńczych. 

 Korzystanie z elastycznych form pracy takich jak decydowanie o czasie rozpoczęcia lub zakończenia dnia 
pracy oraz możliwości wzięcia jednego dnia wolnego bez konieczności wykorzystywania w tym celu urlopu 
było bardziej dostępne dla mieszkańców wsi głównie ze względu na duże natężenie i specyfikę pracy 
w rolnictwie. 

 Dla 68,4% (tj. 4 495 tys.) osób pracujących, które sprawowały obowiązki opiekuńcze łączenie pracy 
zawodowej i opieki nad innymi nie stwarzało szczególnych trudności. Pozostałe osoby najczęściej wskazały 
natomiast na trudności związane m.in. z długim czasem pracy (570 tys., tj. 8,7%). 

  Dla większości osób pracujących, które opiekowały się własnymi dziećmi poniżej 15 roku życia sprawowanie 
opieki nad dziećmi nie miało żadnego wpływu na ich sytuację zawodową osób pracujących – dotyczyło to 
4 947 tys. osób (tj. 83,0% tej zbiorowości). 

 W przypadku osób pracujących, które w związku z opieką nad dziećmi dokonały zmian w swoim życiu 
zawodowym największą grupę (234 tys., tj. 3,9%) stanowiły osoby, które zmniejszyły dotychczasowy wymiar 
czasu pracy. 

 Przerwy w pracy zawodowej związane z opieką nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat dotyczyły przede wszystkim 
populacji kobiet (6 661 tys., tj. 97,1%). Mężczyźni niezwykle rzadko korzystali z tego typu rozwiązań – 
zbiorowość ta liczyła w sumie 197 tys. osób. 

 Najczęściej przerwa związana z opieką nad dziećmi trwała od pół roku do roku włącznie – taki czas 
zadeklarowało 13,5% ( tj. 1 412 tys. osób) zbiorowości kobiet. 
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Recapitulation 

The main results of the module survey „Reconciliation between work and family life” carried out in the second 
quarter of 2018 indicate that: 

 In the population of persons aged 18 – 64 years,  8 million. 574 thousands (i.e. 37.3%) took care of own 
children   below  15 years of age and/or other  family member aged  15 and more requiring care. 

 Among persons taking care of children below 15 years of age 3 243 thousands (i.e. 43.5%) used formalised 
care services. 

 The usage of care services for children depended strongly on the level of education of the surveyed persons. 
Formalised care services to a greatest extent was used by persons with tertiary education (53.0% persons of 
this category used such forms  of childcare). 

 Among 4 214 thousands persons who took care of own children below 15 years of age and did not use  
formalised care services,  91.2% did not want or need to use such form of care. These persons most often 
took care of  children  themselves or could depend on care provided by their spouse/partner. 

 Among 372 thousands persons who did not use formalised care services, but wanted and needed such forms 
of childcare the most, i.e. 175 thousands persons (i.e. 47.0%) as the reason for such situation declared 
unavailability of formalised care services.. 

 The use of flexible forms of work, such as possibility to decide the time of starting and ending a working day 
and taking one or two days off  without having to use vacation was more available for rural residents, mainly 
because of high intensity and specific character of  work in agriculture. 

 For 68.4% (i.e. 4 495 thousands) employed persons performing care responsibilities, combining paid work  
with care of others did not cause any particular difficulties. Other persons most often indicated difficulties 
connected, i.a. with long working time (570 thousands, i.e. 8.7%). 

  For a majority of employed persons who took care of own children below 15 years of age, taking care of 
children  did not have any impact on their occupational situation – it concerned 4 947 thousands persons (i.e. 
83.0% of this population). 

 In case of employed persons who made changes in their occupational life due to care of children,  the largest 
group (234 thousands, i.e. 3.9%) constituted persons who reduced the hitherto working hours. 

 Breaks in employment related to childcare of children below 15 years of age concerned mainly female 
population (6 661 thousands, i.e. 97.1%). Men used this type of solutions extremely rarely –  this population 
amounted to  overall of 197 thousands persons. 

 The most often a break related to childcare  lasted between half a year until a year exclusively  – such 
duration declared 13.5% ( i.e. 1 412 thousands persons) of the female population. 
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TABLICE 
TABLES 
 
Wyniki badania modułowego prezentowane w tablicach odnoszą się do osób w wieku 18-64 lata 
The results of the module survey presented in the tables refer to persons aged 18-64 years 
 
Tabl. 1. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, wieku, płci i miejsca zamieszkania 

Persons by the fact of taking care of other persons, age, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 

Not 
taking 
care 

ogółem 
total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku 
poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: 
children 

aged below 
15 years 

and other 
persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  22969  8574  7457  7048  1526  1117  409  14395  
TOTAL         
18-24 lata 2678  224  191  179  45  32  12  2454  
25-29 2444  869  845  823  47  24  23  1575  
30-34 2749  1680  1651  1603  78  29  48  1069  
35-44 5551  3844  3737  3508  336  107  228  1707  
45-54 4443  1296  939  852  444  357  87  3147  
55-59 2432  366  69  63  303  297  6  2065  
60-64 years 2672  294  25  20  274  269  5  2378  
Mężczyźni  11464  3791  3393  3261  530  398  132  7673  
Males         
18-24 lata 1374  40  30  30  10  10  -  1335  
25-29 1250  261  249  246  15  12  .  989  
30-34 1405  676  657  651  25  18  7  730  
35-44 2804  1867  1825  1747  120  42  78  937  
45-54 2209  673  558  522  151  115  37  1536  
55-59 1173  154  53  49  105  101  .  1018  
60-64 years 1248  120  21  17  103  99  .  1128  
Kobiety  11505  4783  4064  3787  996  719  278  6722  
Females         
18-24 lata 1303  184  162  149  35  22  12  1119  
25-29 1194  608  597  577  32  11  20  586  
30-34 1344  1004  994  952  53  11  42  339  
35-44 2747  1977  1912  1762  216  65  151  770  
45-54 2234  623  381  330  293  243  51  1611  
55-59 1259  212  15  14  198  197  . 1047  
60-64 years 1424  174  .  . 171  170  .  1250  
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Tabl. 1. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, wieku, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons by the fact of taking care of other persons, age, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 
Not taking 

care 
ogółem 

total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku 
poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: 
children 

aged below 
15 years 

and other 
persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 

MIASTA 13541  4958  4321  4100  858  637  221  8583  
URBAN AREAS         
18-24 lata 1352  107  91  88  19  16  .  1245  
25-29 1362  421  407  394  27  14  13  941  
30-34 1687  979  960  939  40  19  21  708  
35-44 3391  2322  2261  2135  187  61  126  1069  
45-54 2571  745  551  499  246  194  52  1826  
55-59 1459  201  33  30  171  168  .  1258  
60-64 years 1719  183  17  14  169  166  .  1536  
WIEŚ 9428  3616  3136  2948  668  480  188  5812  
RURAL AREAS         
18-24 lata 1326  117  100  91  26  17  9  1209  
25-29 1082  448  438  428  20  10  10  634  
30-34 1062  701  691  663  38  10  27  361  
35-44 2161  1523  1476  1373  149  47  103  638  
45-54 1872  551  388  353  198  163  35  1320  
55-59 973  165  35  33  132  130  .  807  
60-64 years 953  111  8  6  105  103  .  842  
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Tabl. 2. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, poziomu wykształcenia, płci i miejsca 
zamieszkania 

Persons by the fact of taking care of other persons, level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 
Not taking 

care ogółem 
total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku 
poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: 
children 

aged below 
15 years 

and other 
persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  22969  8574  7457  7048  1526  1117  409  14395  
TOTAL         
Wyższe 6719  3272  3030  2910  362  242  120  3447  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 5892  2122  1816  1707  414  305  109  3770  
Post-secondary and 

vocational secondary         
Średnie ogólnokształcące 2489  774  691  644  130  83  47  1715  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 5690  1917  1556  1454  463  361  102  3773  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 2180  490  363  332  157  126  31  1690  
Lower secondary and 

below         
Mężczyźni  11464  3791  3393  3261  530  398  132  7673  
Males         
Wyższe 2795  1259  1184  1158  101  75  27  1537  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 2978  1012  910  868  143  101  42  1967  
Post-secondary and 

vocational secondary         
Średnie ogólnokształcące 1035  240  221  213  28  20  8  795  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 3508  1087  928  880  207  159  48  2421  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 1147  193  150  142  51  43  7  954  
Lower secondary and 

below         
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Tabl. 2. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, poziomu wykształcenia, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 
Persons by the fact of taking care of other persons, age, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 
Not taking 

care 
ogółem 

total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku 
poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: 
children 

aged below 
15 years 

and other 
persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  11505  4783  4064  3787  996  719  278  6722  
Females         
Wyższe 3923  2013  1846  1753  260  167  93  1910  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 
2913  1109  906  839  271  203  67  1803  

Post-secondary and 
vocational secondary         

Średnie ogólnokształcące 1454  534  470  432  102  63  39  920  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 2182  830  628  573  256  202  54  1352  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 1033  297  214  190  107  83  24  736  
Lower secondary and 

below         
MIASTA 13541  4958  4321  4100  858  637  221  8583  
URBAN AREAS         
Wyższe 5013  2347  2152  2075  272  195  77  2665  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 3423  1166  962  903  263  204  59  2257  
Post-secondary and 

vocational secondary         
Średnie ogólnokształcące 1580  445  389  367  77  56  22  1136  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 2622  801  662  608  193  139  54  1821  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 903  198  155  146  53  43  10  704  
Lower secondary and 

below         
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Tabl. 2. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, wieku, płci i miejsca 
zamieszkania (dok.) 
Persons by the fact of taking care of other persons, age, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 
Not taking 

care 
ogółem 

total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below 
 15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku 
poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: 
children 

aged below 
15 years 

and other 
persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 9428  3616  3136  2948  668  480  188  5812  
RURAL AREAS         
Wyższe 1706  925  878  835  90  46  43  782  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 
2469  956  855  804  152  101  51  1513  

Post-secondary and 
vocational secondary         

Średnie ogólnokształcące 909 329  302  277  52  27  25  580  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 3067  1115  893  845  270  222  48  1952 
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 1277  291  208  187  105  83  21  985 
Lower secondary and 
below 
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Tabl. 3. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania 
Persons by the fact of taking care of other persons, status on the labour market, sex and place of 
residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 

Not 
taking 
care 

ogółem 
total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej 
15 lat  

i pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  22969  8574  7457  7048  1526  1117  409  14395  
TOTAL         
Pracujący 16165  6575  5959  5716  860  616  243  9589  
Employed persons         

w wymiarze czasu 
pracy:          

in working time         
pełnym                           15053  6169  5616  5391  778  553  225  8885  
full-time         
niepełnym                      1111  407  343  325  82  63  18  705  
part-time         

w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   3826  1622  1426  1367  255  196  59  2204  
public         
prywatnym                     12339  4953  4534  4349  604  420  184  7386  
private          

Pracownicy najemni         12889  5131  4702  4527  603  429  175  7758  
Employees         
w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   3826  1622  1426  1367  255  196  59  2204  
public         
prywatnym                     9063  3509  3277  3161  348  232  116  5554  
private         

Pracujący na własny 
rachunek                         

2884  1293  1137  1076  217  156  61  1592  

Self-employed         
z tego:         

of which:         
pracodawcy         660  321  295  286  34  26  8  340  
employers         
pracujący na własny 

rachunek 
niezatrudniający 
pracowników              

2224  972  842  790  182  130  52  1252  

self-employed 
persons without 
employees         

Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin           

392  152  120  112  40  32  8  240  

Contributing family 
workers         

Bezrobotni 610  191  171  163  27  20  8  419  
Unemployed persons         
Bierni zawodowo 6194  1808  1327  1169  639  481  158  4386  
Economically inactive 

persons     
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Tabl. 3. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 

Persons by the fact of taking care of other persons, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 

Not 
taking 
care 

ogółem 
total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej 
15 lat  

i pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  11464  3791  3393  3261  530  398  132  7673  
Males         
Pracujący 8872  3433  3173  3064  369  260  109  5439  
Employed persons         

w wymiarze czasu 
pracy:          

in working time         
pełnym                          8507  3352  3112  3005  347  239  108  5155  
full-time         
niepełnym                     365  81  61  59  22  21  .  284  
part-time         

w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   1477  612  565  544  67  47  20  865  
public         
prywatnym                    7395  2821  2608  2519  302  213  89  4574  
private          

Pracownicy najemni        6763  2541  2386  2308  233  155  77  4223  
Employees         
w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   1477  612  565  544  67  47  20  865  
public         
prywatnym                    5286  1929  1821  1764  165  108  57  3357  
private         

Pracujący na własny 
rachunek                        1948  855  762  730  124  92  32  1093  

Self-employed         
z tego:         

of which:         
pracodawcy         454  218  203  198  19  14  5  236  
employers         
pracujący na własny 

rachunek 
niezatrudniający 
pracowników             1494  637  559  532  105  78  27  857  

self-employed 
persons without 
employees         

Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin          161  37  25  25  12  12  -  123  

Contributing family 
workers         

Bezrobotni 335  74  68  64  9  6  .  261  
Unemployed persons         
Bierni zawodowo 2257  284  152  133  151  132  19  1973  
Economically inactive 

persons         
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Tabl. 3. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 
Persons by the fact of taking care of other persons, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 

Not 
taking 
care 

ogółem 
total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej 
15 lat  

i pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  11505  4783  4064  3787  996  719  278  6722  
Females         
Pracujący 7293  3143  2786  2652  491  356  134  4150  
Employed persons         

w wymiarze czasu 
pracy:          

in working time         
pełnym                           6547  2817  2503  2386  431  314  117  3729  
full-time         
niepełnym                      746  325  283  266  60  43  17  421  
part-time         

w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   2349  1010  861  822  188  149  39  1338  
public         
prywatnym                     4944  2132  1925  1830  303  207  95  2812  
private          

Pracownicy najemni         6125  2590  2317  2219  371  273  97  3535  
Employees         
w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   2349  1010  861  822  188  149  39  1338  
public         
prywatnym                     3777  1580  1456  1397  183  124  59  2197  
private         

Pracujący na własny 
rachunek                         937  438  374  346  92  64  29  498  

Self-employed         
z tego:         

of which:         
pracodawcy         207  103  91  88  15  12  .  103  
employers         
pracujący na własny 

rachunek 
niezatrudniający 
pracowników              730  335  283  258  77  52  26  395  

self-employed 
persons without 
employees         

Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin           231  115  95  87  27  19  8  116  

Contributing family 
workers         

Bezrobotni 275  117  103  99  18  14  .  158  
Unemployed persons         
Bierni zawodowo 3937  1523  1175  1035  488  349  139  2413  
Economically inactive 

persons         
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Tabl. 3. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 

Persons by the fact of taking care of other persons, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 

Not 
taking 
care 

ogółem 
total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej 
15 lat  

i pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 13541  4958  4321  4100  858  637  221  8583  
URBAN AREAS         
Pracujący 9744  3905  3545  3412  493  360  132  5839  
Employed persons         

w wymiarze czasu 
pracy:          

in working time         
pełnym                           9047  3662  3331  3209  453  331  121  5385  
full-time         
niepełnym                      697  243  214  203  40  29  11  454  
part-time         

w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   2643  1102  966  926  177  137  40  1540  
public         
prywatnym                     7101  2802  2579  2486  316  223  93  4299  
private          

Pracownicy najemni         8358  3332  3035  2924  408  297  111  5026  
Employees         
w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   2643  1102  966  926  177  137  40  1540  
public         
prywatnym                     5715  2230  2070  1999  231  160  71  3485  
private         

Pracujący na własny 
rachunek                         1343  557  498  478  79  59  20  787  

Self-employed         
z tego:         

of which:         
pracodawcy         420  183  165  159  24  18  6  237  
employers         
pracujący na własny 

rachunek 
niezatrudniający 
pracowników              923  374  333  319  55  42  14  549  

self-employed 
persons without 
employees         

Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin           43  16  12  10  6  . . 27  

Contributing family 
workers         

Bezrobotni 370  126  111  104  22  15  7  244  
Unemployed persons         
Bierni zawodowo 3427  927  665  584  343  262  82  2500  
Economically inactive 

persons         



 30 

Tabl. 3. Osoby według faktu sprawowania opieki nad innymi osobami, statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (dok.) 

Persons by the fact of taking care of other persons, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby sprawujące opiekę nad: 
Persons taking care of: 

Niesprawu-
jący opieki 

Not 
taking 
care 

ogółem 
total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej 
15 lat  

i pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

ogółem 
total 

w tym 
wyłącznie 
of which 

exclusively 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 9428  3616  3136  2948  668  480  188  5812  
RURAL AREAS         
Pracujący 6421  2670  2415  2304  367  256  111  3750  
Employed persons         

w wymiarze czasu 
pracy:          

in working time         
pełnym                           6006  2507  2285  2182  325  222  103  3499  
full-time         
niepełnym                      415  164  129  122  42  34  7  251  
part-time         

w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   1183  519  460  441  78  59  19  663  
public         
prywatnym                     5238  2151  1955  1863  288  196  92  3087  
private          

Pracownicy najemni         4531  1799  1667  1603  195  132  64  2732  
Employees         
w sektorze:         
in sector:          

publicznym                   1183  519  460  441  78  59  19  663  
public         
prywatnym                     3348  1279  1207  1162  117  72  45  2069  
private         

Pracujący na własny 
rachunek                         1541  736  639  598  138  97  41  805  

Self-employed         
z tego:         

of which:         
pracodawcy         240  138  130  127  11  9  .  102  
employers         
pracujący na własny 

rachunek 
niezatrudniający 
pracowników              1301  598  509  471  127  88  38  703  

self-employed persons 
without employees         

Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin           349  136  109  102  34  27  6  213  

Contributing family 
workers         

Bezrobotni 240  65  60  59  6  5  .  175  
Unemployed persons         
Bierni zawodowo 2767  881  662  585  296  219  77  1886  
Economically inactive 

persons         
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Tabl. 4. Osoby według faktu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat mieszkającymi w tym 
samym lub innym gospodarstwie domowym, płci i miejsca zamieszkania 

Persons by the the fact of taking care of children aged below 15 years living in the same or another 
household, sex and place of residence 

 
Tabl. 5. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat mieszkającymi w tym samym lub innym 

gospodarstwie domowym według wieku najmłodszego dziecka mieszkającego w tym samym 
gospodarstwie domowym, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years living in the same or another household by the 
age of the youngest child living in the same household, sex and place of residence 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby sprawujące opiekę: 
Persons taking care: 

Ogółem 
Total 

tylko nad dziećmi  
w wieku poniżej 15 lat 
mieszkającymi w tym 

samym gospodarstwie 
domowym 

only of children aged 
below 15 years living in 

the same household 

tylko nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat mieszkającymi 

w innym gospodarstwie 
domowym 

only of children aged 
below 15 years living in 

another household 

jednocześnie nad dziećmi  
 w wieku poniżej 15 lat 
mieszkającymi w tym 
samym oraz innym 

gospodarstwie domowym 
simultaneously of 

children  aged below  
15 years living in the 
same and another 

household 

 w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  7457  6676  67  714  
TOTAL     
Mężczyźni  3393  3081  55  257  
Males     
Kobiety  4064  3595  12  457  
Females     
MIASTA 4321  3866  43  412  
URBAN AREAS     
WIEŚ 3136  2810  24  303  
RURAL AREAS     

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat: 
Persons taking care of children aged below 15 years: 

Ogółem 
Total 

tylko tymi, które mieszkają w tym 
samym gospodarstwie domowym 
only those who live in the same 

household 

mieszkającymi w tym samym oraz 
innym gospodarstwie domowym 
living in the same and another 

household 

 w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  7355 6643 712 
TOTAL    
 z najmłodszym dzieckiem 

w wieku:      
 with the youngest child 

aged: 
2 lata i mniej   2986 2675 311 
years or less    
3-6 lat years    1849 1652 197 
7-9 lat  years    1179 1065 113 
10-14 lat  years 1341 1251 90 
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Tabl. 5. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat mieszkającymi w tym samym lub innym 
gospodarstwie domowym według wieku najmłodszego dziecka mieszkającego w tym samym 
gospodarstwie domowym, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years living in the same or another household by the 
age of the youngest child living in the same household, sex and place of residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat: 
Persons taking care of children aged below 15 years: 

Ogółem 
Total 

tylko tymi, które mieszkają w tym 
samym gospodarstwie domowym 
only those who live in the same 

household 

mieszkającymi w tym samym oraz 
innym gospodarstwie domowym 
living in the same and another 

household 

 w tysiącach  in thousands 

Mężczyźni  3326 3070 256 
Males    
 z najmłodszym dzieckiem 

w wieku:      
 with the youngest child 

aged: 
2 lata i mniej   1322 1209 113 
years or less    
3-6 lat years    862 783 78 
7-9 lat  years    531 493 38 
10-14 lat  years 611 585 26 

Kobiety  4029 3573 456 
Females    
 z najmłodszym dzieckiem 

w wieku:      
 with the youngest child 

aged: 
2 lata i mniej   1664 1467 198 
years or less    
3-6 lat years    987 868 119 
7-9 lat  years    647 572 75 
10-14 lat  years 730 666 64 

MIASTA 4264 3855 410 
URBAN AREAS    
 z najmłodszym dzieckiem 

w wieku:      
 with the youngest child 

aged: 
2 lata i mniej   1556 1402 153 
years or less    
3-6 lat years    1157 1025 132 
7-9 lat  years    750 667 83 
10-14 lat  years 802 761 41 

WIEŚ 3091 2789 302 
RURAL AREAS    
 z najmłodszym dzieckiem 

w wieku:      
 with the youngest child 

aged: 
2 lata i mniej   1430 1273 157 
years or less    
3-6 lat years    692 627 65 
7-9 lat  years    429 399 30 
10-14 lat  years 539 490 49 
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Tabl. 6. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat mieszkającymi w tym samym lub innym 
gospodarstwie domowym według liczby dzieci w wieku poniżej 15 lat mieszkających w tym samym 
gospodarstwie domowym oraz płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years living in the same or another household by the 
number of children aged below 15 years living in the same household and by sex and place of 
residence 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat: 
Persons taking care of children aged below 15 years: 

Ogółem 
Total 

tylko tymi, które mieszkają w tym 
samym gospodarstwie domowym 
only those who live in the same 

household 

mieszkającymi w tym samym oraz 
innym gospodarstwie domowym 
living in the same and another 

household 

 w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  7355 6643 712 
TOTAL    
liczba dzieci w wieku 

poniżej 15 lat:    
number of children aged 

below 15 years:     
jedno dziecko 3635 3287 348 
one child    
dwoje dzieci 3023 2738 285 
two children    
troje dzieci 563 509 54 
three children    
czworo dzieci lub więcej 134 110 24 
four children or more    

Mężczyźni  3326 3070 256 
Males    
liczba dzieci w wieku 

poniżej 15 lat:    
number of children aged 

below 15 years:     
jedno dziecko 1592 1471 121 
one child    
dwoje dzieci 1436 1324 113 
two children    
troje dzieci 242 228 14 
three children    
czworo dzieci lub więcej 56 47 8 
four children or more    

Kobiety  4029 3573 456 
Females    
liczba dzieci w wieku 

poniżej 15 lat:    
number of children aged 

below 15 years:     
jedno dziecko 2043 1816 227 
one child    
dwoje dzieci 1586 1414 173 
two children    
troje dzieci 321 281 40 
three children    
czworo dzieci lub więcej 78 63 16 
four children or more    
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Tabl. 6. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat mieszkającymi w tym samym lub innym 
gospodarstwie domowym według liczby dzieci w wieku poniżej 15 lat mieszkających w tym samym 
gospodarstwie domowym oraz płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years living in the same or another household by the 
number of children aged below 15 years living in the same household and by sex and place of 
residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat: 
Persons taking care of children aged below 15 years: 

Ogółem 
Total 

tylko tymi, które mieszkają w tym 
samym gospodarstwie domowym 
only those who live in the same 

household 

mieszkającymi w tym samym oraz 
innym gospodarstwie domowym 
living in the same and another 

household 

 w tysiącach  in thousands 

MIASTA 4264 3855 410 
URBAN AREAS    
liczba dzieci w wieku 

poniżej 15 lat:    
number of children aged 

below 15 years:     
jedno dziecko 2250 2038 212 
one child    
dwoje dzieci 1673 1523 150 
two children    
troje dzieci 280 250 30 
three children    
czworo dzieci lub więcej 60 43 17 
four children or more    

WIEŚ 3091 2789 302 
RURAL AREAS    
liczba dzieci w wieku 

poniżej 15 lat:    
number of children aged 

below 15 years:     
jedno dziecko 1385 1249 136 
one child    
dwoje dzieci 1349 1215 135 
two children    
troje dzieci 283 259 24 
three children    
czworo dzieci lub więcej 73 67 7 
four children or more    
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Tabl. 7. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, wieku, płci i miejsca 
zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, age, sex and place of residence 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  7457  3243  2334  909  4214  
TOTAL      
18-24 lata 191  41  30  10  150  
25-29 845  299  180  119  546  
30-34 1651  846  573  273  804  
35-44 3737  1767  1322  445  1970  
45-54 939  272  214  58  667  
55-64 years 94  18  15  .  76  
Mężczyźni  3393  1477  1078  399  1916  
Males      
18-24 lata 30  . .  .  26  
25-29 249  64  37  27  184  
30-34 657  335  234  101  322  
35-44 1825  890  667  223  935  
45-54 558  171  128  44  387  
55-64 years 74  14  12  .  61  
Kobiety  4064  1766  1256  510  2298  
Females      
18-24 lata 162  38  29  9  124  
25-29 597  235  142  92  362  
30-34 994  512  340  172  482  
35-44 1912  877  654  223  1036  
45-54 381  100  87  14  280  
55-64 years 19  .  .  -  16  
MIASTA 4321  2140  1602  538  2181  
URBAN AREAS      
18-24 lata 91  21  14  7  69  
25-29 407  162  106  57  245  
30-34 960  550  387  163  411  
35-44 2261  1198  922  275  1063  
45-54 551  196  161  35  355  
55-64 years 50  12  11  .  38  
WIEŚ 3136  1103  733  370  2034  
RURAL AREAS      
18-24 lata 100  20  16  .  80  
25-29 438  137  74  63  302  
30-34 691  297  186  111  394  
35-44 1476  569  398  171  906  
45-54 388  76  53  22  312  
55-64 years 43  5  .  .  38  
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Tabl. 8. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, poziomu wykształcenia, 
płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  7457  3243  2334  909  4214  
TOTAL      
Wyższe 3030 1607 1207 400 1423 
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 1816 737 519 219 1079 
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 691 301 198 103 391 
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 1556 495 346 149 1061 
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 363 103 66 37 261 
Lower secondary and 

below      
Mężczyźni  3393  1477  1078  399  1916  
Males      
Wyższe 1184 654 496 158 530 
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 910 399 288 110 512 
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 221 100 71 29 120 
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 928 288 202 86 640 
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 150 36 20 15 114 
Lower secondary and 

below      
Kobiety  4064  1766  1256  510  2298  
Females      
Wyższe 1846 953 711 242 894 
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 906 339 230 108 567 
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 470 200 126 74 270 
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 628 207 144 63 421 
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 214 67 45 22 147 
Lower secondary and 

below      
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Tabl. 8. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, poziomu wykształcenia, 
płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, level of education, sex and place of residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

MIASTA 4321  2140  1602  538  2181  
URBAN AREAS      
Wyższe 2152 1233 952 281 919 
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 962 432 317 115 530 
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 389 170 116 54 219 
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 662 258 184 74 405 
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 155 48 34 15 108 
Lower secondary and 

below      
WIEŚ 3136  1103  733  370  2034  
RURAL AREAS      
Wyższe 878 374 255 119 504 
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 855 305 202 104 549 
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 302 131 82 49 171 
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 893 237 162 75 656 
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 208 55 32 23 153 
Lower secondary and 

below      
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Tabl. 9. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, statusu na rynku pracy, 
płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, status on the labour market, sex and place of residence 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  7457  3243  2334  909  4214  
TOTAL      
Pracujący 5959  2800  2100  700  3159  
Employed persons      

w wymiarze czasu 
pracy:  

in working time      
pełnym                           5616  2647  1992  656  2969  
full-time      
niepełnym                      343  153  109  44  190  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1426  764  585  179  662  
public      
prywatnym                     4534  2036  1515  521  2497  
private       

Pracownicy najemni         4702  2306  1740  566  2396  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1426  764  585  179  662  
public      
prywatnym                     3277  1542  1155  387  1734  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                         

1137  468  346  121  669  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin           

120  26  14  12  94  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 171  59  44  14  113  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 1327  384  190  194  943  
Economically inactive 

persons      
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Tabl. 9. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, statusu na rynku pracy, 
płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

Mężczyźni  3393  1477  1078  399  1916  
Males      
Pracujący 3173  1402  1035  367  1771  
Employed persons      

w wymiarze czasu 
pracy:  

in working time      
pełnym                           3112  1379  1020  359  1734  
full-time      
niepełnym                      61  23  15  8  37  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   565  301  225  76  264  
public      
prywatnym                     2608  1101  810  292  1507  
private       

Pracownicy najemni         2386  1090  804  286  1296  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   565  301  225  76  264  
public      
prywatnym                     1821  789  579  210  1032  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                         762  307  227  80  455  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin           25  5  .  .  20  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 68  19  12  8  49  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 152  56  32  24  97  
Economically inactive 

persons      
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Tabl. 9. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, statusu na rynku pracy, 
płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

Kobiety  4064  1766  1256  510  2298  
Females      
Pracujący 2786  1398  1065  333  1388  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2503  1268  972  297  1235  
full-time      
niepełnym                      283  129  94  36  153  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   861  463  360  103  398  
public      
prywatnym                      1925  935  706  229  990  
private       

Pracownicy najemni          2317  1216  936  281  1100  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   861  463  360  103  398  
public      
prywatnym                      1456  753  576  177  702  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          

374  161  119  41  214  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            

95  21  10  11  74  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 103  39  33  7  64  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 1175  329  158  171  846  
Economically inactive 

persons      
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Tabl. 9. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, statusu na rynku pracy, 
płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

MIASTA 4321  2140  1602  538  2181  
URBAN AREAS      
Pracujący 3545  1880  1466  415  1664  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            3331  1768  1382  385  1563  
full-time      
niepełnym                      214  113  83  30  101  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   966  539  422  117  426  
public      
prywatnym                      2579  1341  1044  297  1238  
private       

Pracownicy najemni          3035  1610  1246  364  1426  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   966  539  422  117  426  
public      
prywatnym                      2070  1070  824  247  999  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          498  263  213  51  234  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            12  7  7  -  .  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 111  42  34  9  69  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 665  217  103  115  448  
Economically inactive 

persons      
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Tabl. 9. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według faktu korzystania lub 
niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, statusu na rynku pracy, 
płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years by the fact of using or not using 
formal/institutionalised childcare services, status on the labour market, sex and place of 
residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Korzystający z  formalnych/zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych: 

Persons using  formal/institutionalised childcare 
services: 

Niekorzystający  
z formalnych/ 

zinstytucjonalizowanych 
usług opiekuńczych 
Persons not using 

formal/institutionalised 
childcare services 

ogółem 
total 

dla wszystkich 
dzieci 

for  all children 

nie dla 
wszystkich dzieci 

not for all 
children 

 w tysiącach  in thousands 

WIEŚ 3136  1103  733  370  2034  
RURAL AREAS      
Pracujący 2415  920  635  285  1495  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2285  880  609  270  1406  
full-time      
niepełnym                      129  40  26  14  89  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   460  225  163  62  235  
public      
prywatnym                      1955  695  472  223  1260  
private       

Pracownicy najemni          1667  697  494  202  970  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   460  225  163  62  235  
public      
prywatnym                      1207  472  331  141  735  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          639  204  134  71  435  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            109  19  7  12  90  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 60  16  11  5  44  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 662  167  87  80  495  
Economically inactive 

persons      
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 Tabl. 10. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, sex and place of 
residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of 
availability of 

such care 
services 

usługi takie są 
zbyt drogie 
such care 

services are too 
expensive 

brak usług 
opiekuńczych 
odpowiedniej 

jakości lub 
rodzaju 

lack of care 
services of 

adequate quality 
or kind 

inny powód 
związany z 

oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizo-
wanymi usługami 

opiekuńczymi 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services 

osoba nie chce 
lub nie potrzebuje 
korzystać z takich 

usług 
 person does not 

want/need to 
use such care 

services 

w tysiącach  in thousands 
GÓŁEM  5123  260  87  54  138  4584  
TOTAL       
Mężczyźni  2315  105  30  20  61  2099  
Males       
Kobiety  2808  156  57  34  76  2485  
Females       
MIASTA 2719  80  69  26  84  2460  
URBAN AREAS       
WIEŚ 2404  180  18  28  54  2124  
RURAL AREAS       
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Tabl. 11. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych według przyczyn niekorzystania 
z takich usług oraz według płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services and by sex and place 
of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Przyczyna niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona 
przez daną 
osobę lub 
małżonka/ 
partnera  
care is 

provided by 
a given 

person or  
a spouse/ 

partner 

opieka jest 
zapewniona 

przez dziadków 
lub inne osoby 
z rodziny lub 

przez 
znajomych 

care is 
provided by 

grandparents 
or other family 

members or 
acquaintances 

opieka jest 
zapewniona 
przez inne 

osoby spoza 
rodziny 

 i znajomych 
(np. opiekunka 

zatrudniona 
nieformalnie) 

care is 
provided by 

other persons 
who are not 
the  family 

members and 
acquaintances 

(e.g. 
informally 

hired 
childminder) 

zakres usług 
opiekuńczych,  

z których 
korzysta dana 

osoba jest 
wystarczający 
the scope of 
care services 
that a given 

person uses is 
sufficient 

dzieci nie 
wymagają 

opieki 
children do not 

require care 

inna 
przyczyna 

other 
reason 

w tysiącach  in thousands  
OGÓŁEM  4584  2819  736  30  52  865  82  
TOTAL        
Mężczyźni  2099  1297  336  13  17  399  36  
Males        
Kobiety  2485  1522  400  17  35  465  46  
Females        
MIASTA 2460  1465  334  24  31  553  53  
URBAN AREAS        
WIEŚ 2124  1354  402  7  21  312  29  
RURAL AREAS        
 



45 
 

Tabl. 12. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, wieku, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, age, sex and place of 
residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizow-
anymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  5123  260  87  192  4584  
TOTAL      
18-24 lata 161  14  8  7  131  
25-29 666  57  16  24  569  
30-34 1078  69  25  67  917  
35-44 2415  92  30  79  2214  
45-54 724  25  6  14  678  
55-64 years 79  .  .  .  74  
Mężczyźni  2315  105  30  81  2099  
Males      
18-24 lata 29  .  .  .  25  
25-29 211  23  .  6  178  
30-34 424  19  10  28  366  
35-44 1157  45  8  40  1065  
45-54 431  15  .  7  405  
55-64 years 63  .  .  -  60  
Kobiety  2808  156  57  110  2485  
Females      
18-24 lata 132  14  6  6  107  
25-29 455  34  12  18  391  
30-34 654  50  15  38  551  
35-44 1258  48  22  39  1149  
45-54 294  10  .  8  273  
55-64 years 16  . -  .  14  
MIASTA 2719  80  69  110  2460  
URBAN AREAS      
18-24 lata 77  .  7  6  60  
25-29 302  8  14  11  268  
30-34 573  22  22  34  495  
35-44 1338  41  21  50  1227  
45-54 390  .  6  8  373  
55-64 years 39  .  .  .  37  
WIEŚ 2404  180  18  82  2124  
RURAL AREAS      
18-24 lata 84  10  .  .  72  
25-29 364  49  .  12  301  
30-34 504  46  .  33  422  
35-44 1077  51  9  29  987  
45-54 334  22  .  6  306  
55-64 years 39  .  .  .  37  

* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 12a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, wieku, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (for any child) by reasons for not using such services, age, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  4214  175  72  125  3842  
TOTAL      
18-24 lata 150  13  8  6  123  
25-29 546  40  13  20  473  
30-34 804  38  18  37  712  
35-44 1970  60  25  50  1834  
45-54 667  22  6  11  628  
55-64 years 76  .  . .  71  
Mężczyźni  1916  69  24  51  1772  
Males      
18-24 lata 27  .  .  .  23  
25-29 184  16  .  .  160  
30-34 322  8  6  17  292  
35-44 935  28  7  24  876  
45-54 387  14  .  6  364  
55-64 years 61  .  .  -  58  
Kobiety  2298  106  48  75  2070  
Females      
18-24 lata 124  12  6  6  100  
25-29 362  24  9  16  314  
30-34 482  30  12  20  420  
35-44 1035  32  19  26  958  
45-54 280  8  .  6  263  
55-64 years 16  .  -  .  14  
MIASTA 2181  51  56  69  2004  
URBAN AREAS      
18-24 lata 70  .  7  5  53  
25-29 245  7  11  9  219  
30-34 411  8  14  13  375  
35-44 1063  29  19  33  982  
45-54 355  .  6  6  340  
55-64 years 38  .  .  .  35  
WIEŚ 2034  124  15  57  1837  
RURAL AREAS      
18-24 lata 81  8  .  .  70  
25-29 302  33  .  11  255  
30-34 394  30  .  23  337  
35-44 907  31  7  17  852  
45-54 312  20  .  .  287  
55-64 years 38  .  -  .  36  

* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 13. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, level of education, 
sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  5123  260  87  192  4584  
TOTAL      
Wyższe 1824  76  16  92  1640  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 1298  67  29  41  1160  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 494  30  11  21  432  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 1210  68  23  30  1089  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 298  19  8  8  262  
Lower secondary and below      
Mężczyźni  2315  105  30  81  2099  
Males      
Wyższe 688  27  5  36  621  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 622  27  10  22  565  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 149  6  .  9  133  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 726  39  11  15  662  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 129  6  .  .  119  
Lower secondary and below      
Kobiety  2808  156  57  110  2485  
Females      
Wyższe 1135  49  11  56  1019  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 675  40  19  20  596  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 344  24  9  11  299  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 484  29  12  15  427  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 169  13  6  6  143  
Lower secondary and below      
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 13. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, level of education, 
sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 2719  80  69  110  2460  
URBAN AREAS      
Wyższe 1200  36  15  54  1096  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 644  27  25  21  571  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 274  8  9  13  243  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 479  8  14  18  440  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 122  .  6  5  110  
Lower secondary and below      
WIEŚ 2404  180  18  82  2124  
RURAL AREAS      
Wyższe 623  40  .  38  544  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 653  40  .  19  589  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 220  22  . 8  189  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 731  61  8  13  649  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 176  18  .  .  152  
Lower secondary and below      

* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 13a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (for any child) by reasons for not using such services, level of education, sex and place of 
residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM   4214   175   72   125   3842  
TOTAL      
Wyższe  1423   39   13   64   1308  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe  1079   51   26   23   979  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące  391   19   7   12   353  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe  1061   52   19   22   968  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe  260   14   8   5   234  
Lower secondary and below      
Mężczyźni   1916   69   24   51   1772  
Males      
Wyższe  530   12   5   23   490  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe  512   18   9   11   475  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące  120   5   -   6   110  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe  640   31   8   11   590  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe  114  .  .   .  107  
Lower secondary and below      
Kobiety   2298   106   48   75   2070  
Females      
Wyższe  894   27   8   42   818  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe  567   33   17   12   504  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące  270   14   7   5   244  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe  421   22   11   11   378  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe  147   10   5   5   127  
Lower secondary and below      
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 13a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, level of education, 
sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA  2181   51   56   69   2004  
URBAN AREAS      
Wyższe  919   17   12   34   856  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe  530   20   21   13   475  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące  219   7   5   5   202  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe  405   6   12   12   374  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe  108   .   5   .   97  
Lower secondary and below      
WIEŚ  2034   124   15   57   1837  
RURAL AREAS      
Wyższe  504   22   -   30   452  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe  550   31   .   10   504  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące  171   12  .   6   151  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe  656   46   7   9   594  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe  153   12   .  .   136  
Lower secondary and below      

 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, status on the labour 
market, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  5123  260  87  192  4584  
TOTAL      
Pracujący 3859  168  45  139  3507  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            3624  157  36  124  3308  
full-time      
niepełnym                      235  12  9  15  199  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   840  35  .  27  775  
public      
prywatnym                      3018  133  42  111  2732  
private       

Pracownicy najemni          2962  132  42  104  2685  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   840  35  . 27  775  
public      
prywatnym                      2122  97  39  77  1909  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          790  32  .  32  723  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            106  5  -  .  100  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 127  .  7  8  107  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 1137  88  35  47  969  
Economically inactive 

persons      

 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, status on the labour 
market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  2315  105  30  81  2099  
Males      
Pracujący 2138  92  21  75  1949  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2092  88  19  74  1911  
full-time      
niepełnym                      46  5  .  .  38  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   339  15  .  10  313  
public      
prywatnym                      1799  78  20  65  1636  
private       

Pracownicy najemni          1581  74  18  49  1439  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   339  15  . 10  313  
public      
prywatnym                      1242  60  18  39  1126  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          536  18  . 26  489  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            21  -  -  -  21  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 56  . . . 46  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 121  9  5  . 104  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, status on the labour 
market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  2808  156  57  110  2485  
Females      
Pracujący 1721  76  24  62  1558  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1532  69  16  49  1398  
full-time      
niepełnym                      189  7  8  14  161  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   501  21  . 16  462  
public      
prywatnym                      1220  55  22  46  1096  
private       

Pracownicy najemni          1381  58  23  55  1245  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   501  21  .  16  462  
public      
prywatnym                      880  37  21  39  783  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          255  14  . 6  234  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            85  5  - .  79  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 71  . .  .  62  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 1017  78  30  44  865  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, status on the labour 
market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 2719  80  69  110  2460  
URBAN AREAS      
Pracujący 2079  59  34  83  1903  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1948  54  27  70  1797  
full-time      
niepełnym                      131  6  7  12  106  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   544  18  .  14  509  
public      
prywatnym                      1535  41  32  67  1394  
private       

Pracownicy najemni          1790  50  32  71  1637  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   544  18  .  14  509  
public      
prywatnym                      1246  32  30  57  1128  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          285  9  .  11  262  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            .  -  - -  .  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 77  .  6  .  65  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 563  18  28  25  491  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich dzieci) według powodów 
niekorzystania z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (in general or not for all children) by reasons for not using such services, status on the labour 
market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2404  180  18  82  2124  
RURAL AREAS      
Pracujący 1780  109  11  56  1604  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1676  103  9  53  1511  
full-time      
niepełnym                      104  6  .  .  93  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   297  17  .  12  266  
public      
prywatnym                      1483  92  10  44  1338  
private       

Pracownicy najemni          1173  82  10  33  1048  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   297  17  .  12  266  
public      
prywatnym                      876  65  9  20  781  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          505  22  .  21  461  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            102  5  -  .  96  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 49  .  .  .  42  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 575  69  6  22  477  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (for any child) by reasons for not using such services, status on the labour market, sex and 
place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  4214  175  72  125  3842  
TOTAL      
Pracujący 3159  107  37  89  2926  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2969  98  28  81  2762  
full-time      
niepełnym                      190  8  9  9  164  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   662  20  .  16  624  
public      
prywatnym                      2497  87  35  73  2302  
private       

Pracownicy najemni          2396  84  35  62  2215  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   662  20  . 16  624  
public      
prywatnym                      1734  64  33  46  1591  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          669  20  .  26  622  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            94  .  -  .  89  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 113  . 6  5  98  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 943  64  28  32  819  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (for any child) by reasons for not using such services, status on the labour market, sex and 
place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  1916  69  24  51  1772  
Males      
Pracujący 1771  61  18  50  1641  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1734  58  17  50  1609  
full-time      
niepełnym                      37  .  .  .  32  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   264  9  -  6  248  
public      
prywatnym                      1507  52  18  44  1393  
private       

Pracownicy najemni          1296  50  16  30  1200  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   264  9  - 6  248  
public      
prywatnym                      1032  41  16  23  952  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          455  11  .  20  421  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            20  - -  -  20  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 49  .  .  .  41  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 97  5  .  - 90  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (for any child) by reasons for not using such services, status on the labour market, sex and 
place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  2298  106  48  75  2070  
Females      
Pracujący 1388  45  19  39  1285  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1235  40  11  31  1153  
full-time      
niepełnym                      153  5  8  9  132  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   398  11  .  10  376  
public      
prywatnym                      990  35  17  30  909  
private       

Pracownicy najemni          1100  34  19  33  1014  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   398  11  .  10  376  
public      
prywatnym                      702  23  17  24  639  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          214  8  -  .  201  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            74  .  -  .  69  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 64  .  .  .  56  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 846  59  27  31  729  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (for any child) by reasons for not using such services, status on the labour market, sex and 
place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 2181  51  56  69  2004  
URBAN AREAS      
Pracujący 1664  34  29  51  1551  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1563  32  21  44  1466  
full-time      
niepełnym                      101  .  7  7  84  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   426  12  .  9  404  
public      
prywatnym                      1238  23  28  41  1147  
private       

Pracownicy najemni          1426  29  27  42  1327  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   426  12  .  9  404  
public      
prywatnym                      999  18  26  33  923  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          234  5  .  7  220  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            .  - -  -  .  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 69  .  5  .  58  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 448  14  23  15  396  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 14a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat niekorzystające z formalnych/ 
zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według powodów niekorzystania 
z takich usług, statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years not using formal/institutionalised childcare 
services (for any child) by reasons for not using such services, status on the labour market, sex and 
place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 
opiekuńczych: 

Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

brak dostępności 
takich usług 

lack of availability 
of such care services 

usługi takie są zbyt 
drogie 

such care services 
are too expensive 

inny powód związany 
z oferowanymi 
formalnymi/ 

zinstytucjonalizowa-
nymi usługami 
opiekuńczymi* 
other reason 

concerning the 
offered formal/ 
institutionalised 

care services* 

osoba nie chce lub 
nie potrzebuje 

korzystać z takich 
usług 

 person does not 
want/need to use 
such care services 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2034  124  15  57  1837  
RURAL AREAS      
Pracujący 1495  72  9  39  1375  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1406  66  7  37  1295  
full-time      
niepełnym                      89  6  . .  80  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   235  8  .  7  220  
public      
prywatnym                      1260  64  8  33  1155  
private       

Pracownicy najemni          970  54  8  20  888  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   235  8  .  7  220  
public      
prywatnym                      735  46  7  13  668  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          435  15  -  17  402  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            90  .  -  .  85  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 44  .  .  .  40  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 495  50  6  17  423  
Economically inactive 

persons      
 
* w tym: brak usług opiekuńczych odpowiedniej jakości lub rodzaju * including: lack of care services of adequate quality or kind 
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Tabl. 15. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według wieku, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services (in general or not for 
all children) and by age, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  4584  2819  736  865  164  
TOTAL      
18-24 lata 131  106  21  .  -  
25-29 569  439  94  12  23  
30-34 917  654  153  64  46  
35-44 2214  1249  384  507  73  
45-54 678  328  81  252  19  
55-64 years 74  44  .  26  .  
Mężczyźni  2099  1297  336  399  66  
Males      
18-24 lata 25  17  5  . -  
25-29 178  143  25  .  6  
30-34 366  269  63  19  15  
35-44 1065  633  186  216  30  
45-54 405  200  56  135  13  
55-64 years 60  35  .  22  .  
Kobiety  2485  1522  400  465  98  
Females      
18-24 lata 107  89  16  .  -  
25-29 391  296  69  8  17  
30-34 551  385  91  44  30  
35-44 1149  616  198  291  45  
45-54 273  127  24  117  6  
55-64 years 14  9  .  .  - 
MIASTA 2460  1465  334  553  108  
URBAN AREAS      
18-24 lata 60  54  5  -  -  
25-29 268  219  32  8  9  
30-34 495  344  75  49  27  
35-44 1227  656  183  331  57  
45-54 373  172  38  151  12  
55-64 years 37  21  .  13  .  
WIEŚ 2124  1354  402  312  57  
RURAL AREAS      
18-24 lata 72  52  16  .  -  
25-29 301  221  62  .  14  
30-34 422  310  78  14  19  
35-44 987  593  202  176  16  
45-54 306  155  43  101  7  
55-64 years 37  23  .  13  .  

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
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Tabl. 15a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według wieku, płci i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by age, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  3842  2398  625  733  86  
TOTAL      
18-24 lata 123  98  21  . -  
25-29 473  384  68  7  14  
30-34 712  524  119  41  28  
35-44 1834  1039  338  421  37  
45-54 628  309  77  235  7  
55-64 years 71  44  .  25  .  
Mężczyźni  1772  1104  293  340  36  
Males      
18-24 lata 23  15  5  .  -  
25-29 160  130  20  .  6  
30-34 292  216  49  15  12  
35-44 876  522  166  175  12  
45-54 364  185  52  123  .  
55-64 years 58  35  .  22  .  
Kobiety  2070  1294  331  393  52  
Females      
18-24 lata 100  83  16  . - 
25-29 314  254  48  .  8  
30-34 420  308  70  27  16  
35-44 958  517  171  245  24  
45-54 263  124  24  112  .  
55-64 years 14  9  .  .  - 
MIASTA 2004  1201  287  459  57  
URBAN AREAS      
18-24 lata 53  48  5  -  -  
25-29 219  182  27  .  5  
30-34 375  267  60  28  20  
35-44 982  525  158  271  27  
45-54 340  159  34  142  5  
55-64 years 35  21  .  13  -  
WIEŚ 1837  1197  338  274  29  
RURAL AREAS      
18-24 lata 70  50  16  .  -  
25-29 255  202  41  .  9  
30-34 337  257  59  13  9  
35-44 852  513  179  150  10  
45-54 287  151  42  93  .  
55-64 years 36  23  .  12  .  

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 16. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według poziomu wykształcenia, płci 
i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services (in general or not for 
all children) and by level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  4584  2819  736  865  164  
TOTAL      
Wyższe 1640  936  300  316  88  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 1160  730  170  232  30  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 432  295  60  68  8  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 1089  668  170  217  35  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 262  191  35  31  .  
Lower secondary and 

below      
Mężczyźni  2099  1297  336  399  66  
Males      
Wyższe 621  370  97  119  35  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 565  352  86  112  14  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 133  93  17  22  .  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 662  399  113  133  17  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 119  84  22  13  -  
Lower secondary and 

below      
Kobiety  2485  1522  400  465  98  
Females      
Wyższe 1019  566  202  197  54  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 596  377  84  119  16  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 299  202  43  46  7  
General secondary      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
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Tabl. 16. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według poziomu wykształcenia, płci 
i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (in general or not for all children) by reasons for not using 
such services and by level of education, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety (cd.)      
Females (cont.)      
Zasadnicze zawodowe 427  269  57  84  17  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 143  107  14  18  .  

ower secondary and below      
MIASTA 2460  1465  334  553  108  
URBAN AREAS      
Wyższe 1096  618  170  243  65  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 571  341  66  147  16  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 243  164  29  43  7  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 440  253  57  111  19  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 110  89  12  8  -  
Lower secondary and 

below      
WIEŚ 2124  1354  402  312  57  
RURAL AREAS      
Wyższe 544  318  130  74  23  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 589  388  105  85  12  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 189  131  31  25  .  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 649  415  113  106  15  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 152  102  24  23  .  
Lower secondary and 

below      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
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Tabl. 16a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według poziomu wykształcenia, płci i miejsca 
zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 
osoby z rodziny lub przez 

znajomych 
care is provided by 

grandparents or other 
family members or 

acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  3842  2398  625  733  86  
TOTAL      
Wyższe 1308  755  248  257  48  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 979  628  142  196  14  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 353  241  49  60  .  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 968  605  154  189  20  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 234  169  32  31  .  
Lower secondary and 

below      
Mężczyźni  1772  1104  293  340  36  
Males      
Wyższe 490  296  78  94  22  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 475  299  75  95  7  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 110  74  16  19  .  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 590  361  104  119  6  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 107  74  20  13  -  
Lower secondary and 

below      
Kobiety  2070  1294  331  393  52  
Females      
Wyższe 818  458  170  163  27  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 504  329  66  102  7  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 244  167  33  40  .  
General secondary      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 16a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według poziomu wykształcenia, płci i miejsca 
zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by level of education, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 
osoby z rodziny lub przez 

znajomych 
care is provided by 

grandparents or other 
family members or 

acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety (cd.) 2070  1294  331  393  52  
Females (cont.)      
Zasadnicze zawodowe 378  244  51  70  13  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 127  95  12  18  .  
Lower secondary and 

below      
MIASTA 2004  1201  287  459  57  
URBAN AREAS      
Wyższe 856  482  140  195  39  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 475  286  62  122  5  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 202  135  24  39  .  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 374  218  51  95  11  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 97  79  10  8  -  
Lower secondary and 

below      
WIEŚ 1837  1197  338  274  29  
RURAL AREAS      
Wyższe 452  273  108  62  9  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 504  343  80  74  9  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 151  105  24  21  .  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 594  387  104  95  9  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 136  90  22  23  .  
Lower secondary and 

below      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 17. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci 
i miejsca zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services (in general or not for 
all children) and by status on the labour market, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  4584  2819  736  865  164  
TOTAL      
Pracujący 3507  1896  703  773  135  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            3308  1777  669  732  131  
full-time      
niepełnym                      199  120  34  41  . 
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   775  369  166  204  37  
public      
prywatnym                      2732  1528  537  569  98  
private       

Pracownicy najemni          2685  1379  585  607  113  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   775  369  166  204  37  
public      
prywatnym                      1909  1010  419  403  76  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          723  444  105  153  21  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            100  73  13  13  . 

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 107  81  8  18  -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 969  841  25  74  29  
Economically inactive 

persons      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
 



 68

Tabl. 17. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci 
i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services (in general or not for 
all children) and by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  2099  1297  336  399  66  
Males      
Pracujący 1949  1187  327  377  59  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1911  1163  321  369  57  
full-time      
niepełnym                      38  24  6  8  . 
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   313  182  53  65  14  
public      
prywatnym                      1636  1004  274  312  45  
private       

Pracownicy najemni          1439  854  259  278  47  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   313  182  53  65  14  
public      
prywatnym                      1126  672  206  213  34  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          489  317  65  96  12  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            21  15  .  . -  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 46  37  . 5  -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 104  74  6  17  8  
Economically inactive 

persons      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
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Tabl. 17. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci 
i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services (in general or not for 
all children) and by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  2485  1522  400  465  98  
Females      
Pracujący 1558  710  376  396  76  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1398  614  348  362  73  
full-time      
niepełnym                      161  96  28  34  .  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   462  186  113  139  24  
public      
prywatnym                      1096  524  263  258  53  
private       

Pracownicy najemni          1245  525  326  329  66  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   462  186  113  139  24  
public      
prywatnym                      783  339  212  190  42  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          234  127  41  57  10  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            79  58  9  10  .  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 62  44  5  13  -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 865  768  19  57  21  
Economically inactive 

persons      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
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Tabl. 17. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci 
i miejsca zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services (in general or not for 
all children) and by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 2460  1465  334  553  108  
URBAN AREAS      
Pracujący 1903  1001  316  500  87  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1797  943  301  470  83  
full-time      
niepełnym                      106  58  15  30  . 
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   509  243  91  148  27  
public      
prywatnym                      1394  758  225  352  58  
private       

Pracownicy najemni          1637  844  290  423  80  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   509  243  91  148  27  
public      
prywatnym                      1128  601  198  275  52  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          262  155  26  75  6  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            .  . . .  -  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 65  48  .  13  - 
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 491  416  14  40  21  
Economically inactive 

persons      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
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Tabl. 17. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (w ogóle lub nie dla wszystkich 
dzieci) według przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci 
i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services by reasons for not using such services (in general or not for 
all children) and by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2124  1354  402  312  57  
RURAL AREAS      
Pracujący 1604  896  387  273  48  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1511  834  368  262  47  
full-time      
niepełnym                      93  62  18  11  . 
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   266  126  75  56  9  
public      
prywatnym                      1338  770  312  217  39  
private       

Pracownicy najemni          1048  535  295  184  33  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   266  126  75  56  9  
public      
prywatnym                      781  409  220  128  23  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          461  289  80  78  14  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            96  71  12  12  .  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 42  34  . 5  - 
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 477  425  11  34  8  
Economically inactive 

persons      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), zakres usług opiekuńczych, z których korzysta dana osoba jest wystarczający, inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), the scope of care services that a given person uses is sufficient, other reason. 
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Tabl. 17a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by status on the labour market, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  3842  2398  625  733  86  
TOTAL      
Pracujący 2926  1600  598  655  73  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2762  1499  572  620  71  
full-time      
niepełnym                      164  101  26  34  .  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   624  300  141  168  15  
public      
prywatnym                      2302  1300  458  487  58  
private       

Pracownicy najemni          2215  1154  494  507  59  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   624  300  141  168  15  
public      
prywatnym                      1591  854  353  339  44  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          622  380  94  134  14  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            89  66  10  13  -  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 98  76  5  15  -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 819  721  21  63  13  
Economically inactive 

persons      
 

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 17a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  1772  1104  293  340  36  
Males      
Pracujący 1641  1003  286  320  33  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1609  982  281  313  33  
full-time      
niepełnym                      32  21  .  7  -  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   248  146  43  55  . 
public      
prywatnym                      1393  857  243  265  28  
private       

Pracownicy najemni          1200  720  223  234  23  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   248  146  43  55  .  
public      
prywatnym                      952  574  181  179  18  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          421  269  59  83  9  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            20  14  . . -  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 41  35  .  . -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 90  65  6  15  . 
Economically inactive 

persons      
 

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 17a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  2070  1294  331  393  52  
Females      
Pracujący 1285  597  312  335  40  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1153  517  290  307  38  
full-time      
niepełnym                      132  80  22  28  .  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   376  154  98  113  10  
public      
prywatnym                      909  442  215  222  30  
private       

Pracownicy najemni          1014  434  271  273  36  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   376  154  98  113  10  
public      
prywatnym                      639  280  173  161  25  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          201  111  35  51  5  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            69  52  7  10  -  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 56  41  .  11  -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 729  656  15  47  10  
Economically inactive 

persons      
 

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 17a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 2004  1201  287  459  57  
URBAN AREAS      
Pracujący 1551  814  272  417  48  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1466  767  261  392  46  
full-time      
niepełnym                      84  46  11  25  .  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   404  192  75  124  13  
public      
prywatnym                      1147  622  196  292  36  
private       

Pracownicy najemni          1327  681  248  353  45  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   404  192  75  124  13  
public      
prywatnym                      923  489  173  229  32  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          220  131  23  62  .  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            . . .  .  -  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 58  45  .  11  -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 396  343  13  31  9  
Economically inactive 

persons      
 

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 17a. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat, które nie chcą lub nie potrzebują 
korzystać z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych (na żadne dziecko) według 
przyczyn niekorzystania z takich usług oraz według statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (dok.) 
Persons taking care of children aged below 15 years who do not want or do not need to use 
formal/institutionalised childcare services (for any child) by reasons for not using such services and 
by status on the labour market, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powody niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych: 
Reasons for not using formal/institutionalised childcare services: 

opieka jest 
zapewniona przeze 

daną osobę lub 
małżonka/partnera  
care is provided by  
a given person or  
a spouse/partner 

opieka jest zapewniona 
przez dziadków lub inne 

osoby z rodziny lub 
przez znajomych 

care is provided by 
grandparents or other 

family members or 
acquaintances 

dzieci nie wymagają 
opieki 

children do not 
require care 

inne przyczyny* 
other reasons* 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 1837  1197  338  274  29  
RURAL AREAS      
Pracujący 1375  787  326  238  25  
Employed persons      

w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            1295  732  311  229  25  
full-time      
niepełnym                      80  55  16  9  -  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   220  108  65  44  .  
public      
prywatnym                      1155  678  261  194  22  
private       

Pracownicy najemni          888  474  246  154  14  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   220  108  65  44  .  
public      
prywatnym                      668  365  180  110  12  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                          402  249  72  72  9  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 
członkowie rodzin            85  64  9  12  -  

Contributing family 
workers      

Bezrobotni 40  32  .  5  -  
Unemployed persons      
Bierni zawodowo 423  378  8  32  .  
Economically inactive 

persons      

* kategoria zawiera następujące przyczyny:  opieka jest zapewniona przez inne osoby spoza rodziny i znajomych (np. opiekunka 
zatrudniona nieformalnie), inna przyczyna. 
* the category includes the following reasons: care is provided by other persons who are not the  family members and acquaintances 
(e.g. informally hired childminder), other reason. 
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Tabl. 18. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  5959  5716  860  616  243  
TOTAL       
decydowanie o czasie 

rozpoczęcia/zakończeni
a pracy jest:       

deciding the time of 
starting/ending of 
a working day is:       
przeważnie możliwe 1749  1534  1456  293  215  78  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   1241  1139  1096  146  103  43  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 3212  2927  2815  396  285  111  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         373  360  349  24  14  11  
respondent could not 

specify it         
Mężczyźni  3433  3173  3064  369  260  109  
Males       
decydowanie o czasie 

rozpoczęcia/zakończeni
a pracy jest:       

deciding the time of 
starting/ending of 
a working day is:       
przeważnie możliwe 975  862  826  148  113  35  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   608  572  557  51  36  15  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 1660  1555  1501  159  105  54  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         190  184  179  11  6  5  
respondent could not 

specify it         
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Tabl. 18. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  2786  2652  491  356  134  
Females       
decydowanie o czasie 

rozpoczęcia/zakończeni
a pracy jest:       

deciding the time of 
starting/ending of 
a working day is:       
przeważnie możliwe 774  673  630  145  102  43  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   

633  566  538  95  67  28  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 1552  1371  1314  238  180  58  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         
184  176  170  13  8  6  

respondent could not 
specify it         

MIASTA 3905  3545  3412  493  360  132  
URBAN AREAS       
decydowanie o czasie 

rozpoczęcia/zakończeni
a pracy jest:       

deciding the time of 
starting/ending of 
a working day is:       
przeważnie możliwe 839  748  717  123  92  31  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   

837  769  737  101  69  32  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 1994  1800  1735  259  194  65  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         
234  228  223  11  6  5  

respondent could not 
specify it         
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Tabl. 18. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  2415  2304  367  256  111  
RURAL AREAS       
decydowanie o czasie 

rozpoczęcia/zakończeni
a pracy jest:       

deciding the time of 
starting/ending of 
a working day is:       
przeważnie możliwe 910  787  739  171  123  47  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   404  370  359  45  34  11  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 1217  1126  1080  138  91  46  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         139  132  125  14  7  6  
respondent could not 

specify it         
 
Tabl. 19. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 

rozpoczęcia/zakończenia pracy, wieku, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
age, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIEN 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 
w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  6575  1749  1241  3212  373  
TOTAL      
18-24 lata 100  24  21  47  8  
25-29 558  120  94  303  42  
30-34 1297  293  285  613  106  
35-44 3292  915  629  1583  165  
45-54 1025  285  167  525  48  
55-59 213  78  32  97  5  
60-64 years 91  34  14  42  .  
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Tabl. 19. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wieku, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
age, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  975  608  1660  190  
Males      
18-24 lata 28  5  8  13  .  
25-29 247  57  44  130  15  
30-34 640  156  136  304  44  
35-44 1771  508  318  854  91  
45-54 579  169  82  294  34  
55-59 108  54  13  38  .  
60-64 years 60  24  7  27  . 
Kobiety  3143  774  633  1552  184  
Females      
18-24 lata 72  19  13  34  6  
25-29 312  62  50  173  27  
30-34 656  137  149  309  62  
35-44 1521  407  311  730  73  
45-54 446  116  85  231  14  
55-59 104  24  19  59  .  
60-64 years 31  9  7  15  -  
MIASTA 3905  839  837  1994  234  
URBAN AREAS      
18-24 lata 43  9  7  21  6  
25-29 279  46  57  149  27  
30-34 776  156  186  362  72  
35-44 2033  462  452  1017  102  
45-54 587  113  105  345  24  
55-59 121  33  20  64  5  
60-64 years 65  19  11  36  -  
WIEŚ 2670  910  404  1217  139  
RURAL AREAS      
18-24 lata 56  15  14  27  .  
25-29 280  74  37  154  15  
30-34 520  137  99  251  34  
35-44 1259  453  177  566  63  
45-54 438  171  61  181  24  
55-59 91  45  13  33  .  
60-64 years 26  15  .  7  .  
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Tabl. 20. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania  
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
level of education, sex and place of residence  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1749  1241  3212  373  
TOTAL      
Wyższe 2865  743  637  1319  166  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 1623  420  286  850  69  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 519  125  95  262  37  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 1356  401  204  669  82  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 211  61  20  111  19  
Lower secondary and 

below      
Mężczyźni  3433  975  608  1660  190  
Males      
Wyższe 1211  393  257  501  60  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 936  243  156  503  35  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 214  48  51  100  16  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 942  256  137  485  65  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 130  35  9  71  14  
Lower secondary and 

below      
Kobiety  3143  774  633  1552  184  
Females      
Wyższe 1655  350  380  818  106  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 688  176  131  347  34  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 304  77  44  163  21  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 414  145  67  184  17  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 82  25  12  40  5  
Lower secondary and 

below      
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Tabl. 20. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
level of education, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  839  837  1994  234  
URBAN AREAS      
Wyższe 2088  530  483  951  124  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 881  169  182  494  37  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 303  54  59  165  25  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 549  81  101  326  42  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 83  5  12  58  7  
Lower secondary and 

below      
WIEŚ 2670  910  404  1217  139  
RURAL AREAS      
Wyższe 777  213  153  368  43  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 742  250  104  356  32  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 215  71  35  97  12  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 807  320  103  343  40  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 129  55  8  53  12  
Lower secondary and 

below      
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Tabl. 21. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
employment status, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1749  1241  3212  373  
TOTAL      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            6169  1526  1179  3105  359  
full-time      
niepełnym                          407  223  62  107  15  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1622  125  334  1079  84  
public      
prywatnym                         4953  1624  907  2133  290  
private       

Pracownicy najemni             5131  581  1053  3143  354  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1622  125  334  1079  84  
public      
prywatnym                         3509  455  718  2065  271  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            1293  1027  182  66  18  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             152  142  7  .  .  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 21. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  975  608  1660  190  
Males      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            3352  925  599  1642  185  
full-time      
niepełnym                          81  50  9  18  .  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   612  47  115  425  24  
public      
prywatnym                         2821  927  493  1235  166  
private       

Pracownicy najemni             2541  282  474  1610  175  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   612  47  115  425  24  
public      
prywatnym                         1929  235  359  1185  151  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            855  659  131  50  15  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             37  34  .  -  - 
Contributing family 

workers      
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Tabl. 21. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  774  633  1552  184  
Females      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2817  601  580  1462  173  
full-time      
niepełnym                          325  173  53  89  10  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1010  78  219  654  60  
public      
prywatnym                         2132  696  414  898  124  
private       

Pracownicy najemni             2590  298  578  1533  180  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1010  78  219  654  60  
public      
prywatnym                         1580  220  360  880  120  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            438  368  51  16  .  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             115  107  .  .  .  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 21. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  839  837  1994  234  
URBAN AREAS      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            3662  726  787  1923  226  
full-time      
niepełnym                          243  113  50  71  8  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1102  88  241  713  60  
public      
prywatnym                         2802  751  596  1281  174  
private       

Pracownicy najemni             3332  436  727  1943  226  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1102  88  241  713  60  
public      
prywatnym                         2230  348  485  1230  166  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            557  393  106  49  8  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             16  10  .  .  -  
Contributing family 

workers      
 



87 
 

Tabl. 21. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  910  404  1217  139  
RURAL AREAS      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2507  800  392  1182  132  
full-time      
niepełnym                          164  110  12  35  7  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   519  38  93  365  24  
public      
prywatnym                         2151  872  311  852  115  
private       

Pracownicy najemni             1799  144  326  1200  128  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   519  38  93  365  24  
public      
prywatnym                         1279  107  233  835  104  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            736  634  76  17  9  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             136  132  .  -  .  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 22. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected occupational groups, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1749  1241  3212  373  
TOTAL      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   474  187  110  144  32  

Managers      
Specjaliści 1508  348  337  739  83  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 972  192  227  514  39  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 394  49  77  238  30  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 783  173  168  385  58  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 584  534  24  21  6  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 881  167  150  502  62  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 605  54  77  437  37  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 288  37  52  178  21  

Elementary occupations      
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Tabl. 22. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  975  608  1660  190  
Males      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   271  117  58  74  22  

Managers      
Specjaliści 590  198  135  234  23  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 492  101  102  272  16  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 121  5  30  75  11  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 192  50  40  89  13  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 324  287  15  18  .  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 786  151  140  441  54  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 499  50  63  352  34  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 89  7  10  61  11  

Elementary occupations      
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Tabl. 22. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  774  633  1552  184  
Females      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   203  70  53  70  10  

Managers      
Specjaliści 918  150  202  505  61  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 480  90  124  242  23  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 272  43  47  163  19  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 591  123  128  295  45  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 260  246  8  .  .  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 95  16  10  62  7  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 107  . 14  86  .  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 198  29  42  117  10  

Elementary occupations      
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Tabl. 22. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  839  837  1994  234  
URBAN AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   319  128  80  96  15  

Managers      
Specjaliści 1183  287  275  556  65  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 678  137  159  351  30  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 260  30  58  153  20  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 468  103  99  229  36  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 41  26  7  8  -  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 426  69  72  253  31  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 320  33  46  218  23  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 149  17  30  91  11  

Elementary occupations      
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Tabl. 22. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  910  404  1217  139  
RURAL AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   155  59  30  49  18  

Managers      
Specjaliści 325  61  63  183  18  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 294  55  67  163  9  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 134  18  19  86  10  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 315  69  68  155  22  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 543  508  17  13  6  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 454  97  78  249  30  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 286  21  31  220  14  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 138  19  21  87  10  

Elementary occupations      
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Tabl. 23. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected NACE sections, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1749  1241  3212  373  
TOTAL      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo,  leśnictwo,  
łowiectwo i  rybactwo 577  534  20  16  7  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 1364  188  231  848  97  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 482  136  96  211  38  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 915  196  221  446  52  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   356  58  69  207  22  
Accommodation and catering∆      
Informacja  i komunikacja 138  55  33  46  5  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 187  87  34  57  9  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   200  53  39  90  19  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   261  147  46  57  10  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 138  34  32  67  5  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 556  54  113  360  29  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 531  53  109  340  30  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i  rekreacją 
375  46  102  209  19  

Arts, entertainment and 
recreation      
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Tabl. 23. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  975  608  1660  190  
Males      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo,  leśnictwo,  
łowiectwo i  rybactwo 315  284  12  14  5  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 892  120  150  562  60  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 448  121  93  196  38  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 344  104  78  143  19  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   279  43  51  166  20  
Accommodation and catering∆      
Informacja  i komunikacja 38  12  14  12  -  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 133  70  21  35  8  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   74  24  15  32  .  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   128  78  27  20  .  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 66  13  12  39  .  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 269  25  56  178  10  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 88  12  22  51  .  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 68  11  14  42  -  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 23. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  774  633  1552  184  
Females      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo,  leśnictwo,  
łowiectwo i  rybactwo 262  249  8  . .  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 473  68  81  287  37  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 34  15  .  15  . 
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 571  92  143  302  34  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   77  15  18  41  . 
Accommodation and catering∆      
Informacja  i komunikacja 100  42  19  34  .  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 54  17  13  23  .  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   127  28  24  58  17  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   132  69  20  37  7  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 73  21  20  28  . 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 287  29  57  182  19  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 443  40  87  289  27  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 307  35  87  166  19  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 23. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  839  837  1994  234  
URBAN AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo,  leśnictwo,  
łowiectwo i  rybactwo 31  24  . . .  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 782  121  145  454  62  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 261  69  55  116  22  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 589  122  142  293  33  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   225  42  41  127  16  
Accommodation and catering∆      
Informacja  i komunikacja 73  24  24  22  .  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 155  73  26  52  . 
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   153  41  32  71  9  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   209  116  40  45  8  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 103  25  27  47  .  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 351  39  74  217  21  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 382  41  85  234  23  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 253  32  69  140  12  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 23. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości decydowania o czasie 
rozpoczęcia/zakończenia pracy, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to decide the time of start/end of work, 
selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Decydowanie o czasie rozpoczęcia/zakończenia pracy jest: 
Deciding the time of starting/ending of a working day is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  910  404  1217  139  
RURAL AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo,  leśnictwo,  
łowiectwo i  rybactwo 545  510  17  13  6  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 583  67  86  395  35  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 221  68  42  95  16  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 326  74  79  153  19  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   131  16  28  80  6  
Accommodation and catering∆      
Informacja  i komunikacja 65  31  9  24  .  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 32  14  8  5  5  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   47  12  7  18  9  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   51  31  6  12  .  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 35  8  5  20  .  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 205  16  39  142  8  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 149  12  24  107  7  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 123  14  32  69  7  
Arts, entertainment and 

recreation      
 



 98 

Tabl. 24. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  5959  5716  860  616  243  
TOTAL       
wzięcie dnia wolnego bez 

wykorzystywania urlopu 
jest:       

to take  a day off without 
using annual leave is:       
przeważnie możliwe 1535  1336  1261  274  199  75  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   1144  1062  1030  114  82  33  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 3470  3154  3029  440  315  125  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         426  406  395  31  20  11  
respondent could not 

specify it         
Mężczyźni  3433  3173  3064  369  260  109  
Males       
wzięcie dnia wolnego bez 

wykorzystywania urlopu 
jest:       

to take  a day off without 
using annual leave is:       
przeważnie możliwe 829  726  695  134  104  30  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   601  569  552  49  32  17  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 1776  1664  1607  169  112  57  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         226  215  209  17  11  5  
respondent could not 

specify it         
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Tabl. 24. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  2786  2652  491  356  134  
Females       
wzięcie dnia wolnego bez 

wykorzystywania urlopu 
jest:       

to take  a day off without 
using annual leave is:       
przeważnie możliwe 706  611  566  140  96  45  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   543  494  478  65  49  15  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 1693  1490  1422  271  203  68  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         200  192  186  14  9  6  
respondent could not 

specify it         
MIASTA 3905  3545  3412  493  360  132  
URBAN AREAS       
wzięcie dnia wolnego bez 

wykorzystywania urlopu 
jest:       

to take  a day off without 
using annual leave is:       
przeważnie możliwe 725  640  608  117  85  31  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   720  668  647  73  52  21  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 2181  1973  1899  282  208  74  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         279  263  258  21  15  6  
respondent could not 

specify it         
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Tabl. 24. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  

w wieku poniżej  
15 lat i 

pozostałymi 
osobami 

both: children 
aged below 

 15 years and 
other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  2415  2304  367  256  111  
RURAL AREAS       
wzięcie dnia wolnego bez 

wykorzystywania urlopu 
jest:       

to take  a day off without 
using annual leave is:       
przeważnie możliwe 810  696  653  158  114  44  
generally possible       
możliwe, ale tylko 

w wyjątkowych 
sytuacjach   424  395  383  41  29  11  

possible, but only 
in emergencies       

nie jest możliwe 1289  1181  1130  158  108  51  
not possible       
respondent nie potrafił 

tego określić         147  143  138  10  5  5  
respondent could not 

specify it         
 
Tabl. 25. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 

bez wykorzystywania urlopu, wieku, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, age, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIEN 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 
w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  6575  1535  1144  3470  426  
TOTAL      
18-24 lata 100  24  13  55  8  
25-29 558  103  85  316  55  
30-34 1297  259  264  661  113  
35-44 3292  792  597  1714  190  
45-54 1025  254  145  575  50  
55-59 213  71  25  106  11  
60-64 years 91  33  15  42  .  
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Tabl. 25. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wieku, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, age, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  829  601  1776  226  
Males      
18-24 lata 28  6  6  13  .  
25-29 247  48  38  142  19  
30-34 640  123  148  312  56  
35-44 1771  440  312  912  108  
45-54 579  138  80  323  38  
55-59 108  48  9  48  .  
60-64 years 60  26  9  26  -  
Kobiety  3143  706  543  1693  200  
Females      
18-24 lata 72  18  7  42  5  
25-29 312  54  47  174  37  
30-34 656  136  115  349  56  
35-44 1521  352  285  802  82  
45-54 446  116  65  252  12  
55-59 104  23  16  58  7  
60-64 years 31  7  6  17  .  
MIASTA 3905  725  720  2181  279  
URBAN AREAS      
18-24 lata 43  10  7  22  5  
25-29 279  37  51  158  33  
30-34 776  130  154  405  87  
35-44 2033  398  408  1116  111  
45-54 587  102  80  372  34  
55-59 121  30  11  73  8  
60-64 years 65  19  10  35  .  
WIEŚ 2670  810  424  1289  147  
RURAL AREAS      
18-24 lata 56  14  6  33  .  
25-29 280  66  35  157  22  
30-34 520  129  110  256  26  
35-44 1259  394  189  598  79  
45-54 438  153  66  204  16  
55-59 91  41  14  34  .  
60-64 years 26  14  5  7  -  
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Tabl. 26. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania  
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1535  1144  3470  426  
TOTAL      
Wyższe 2865  606  568  1509  183  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 1623  384  251  896  92  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 519  121  84  268  46  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 1356  361  211  696  88  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 211  63  30  101  17  
Lower secondary and 

below      
Mężczyźni  3433  829  601  1776  226  
Males      
Wyższe 1211  308  257  569  77  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 936  217  144  526  48  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 214  39  47  107  22  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 942  224  139  512  67  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 130  40  15  62  12  
Lower secondary and 

below      
Kobiety  3143  706  543  1693  200  
Females      
Wyższe 1655  298  311  940  106  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 688  167  108  370  44  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 304  82  37  161  25  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 414  136  72  184  21  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 82  23  15  39  5  
Lower secondary and 

below      
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Tabl. 26. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, level of education, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  725  720  2181  279  
URBAN AREAS      
Wyższe 2088  414  412  1116  146  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 881  162  155  514  50  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 303  54  53  161  35  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 549  87  83  335  44  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 83  8  16  54  . 
Lower secondary and 

below      
WIEŚ 2670  810  424  1289  147  
RURAL AREAS      
Wyższe 777  192  155  393  36  
Tertiary      
Policealne i średnie 

zawodowe 742  222  95  382  43  
Post-secondary and 

vocational secondary      
Średnie ogólnokształcące 215  67  30  106  11  
General secondary      
Zasadnicze zawodowe 807  274  128  361  44  
Basic vocational      
Gimnazjalne i niższe 129  55  14  47  13  
Lower secondary and 

below      
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Tabl. 27. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, employment status, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1535  1144  3470  426  
TOTAL      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            6169  1341  1077  3340  410  
full-time      
niepełnym                          407  194  67  129  16  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1622  115  278  1127  101  
public      
prywatnym                         4953  1420  865  2343  325  
private       

Pracownicy najemni             5131  483  893  3357  398  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1622  115  278  1127  101  
public      
prywatnym                         3509  368  614  2230  297  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            1293  918  237  109  28  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             152  134  14  .  .  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 27. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  829  601  1776  226  
Males      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            3352  781  587  1761  223  
full-time      
niepełnym                          81  48  14  16  . 
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   612  42  109  424  37  
public      
prywatnym                         2821  787  493  1353  189  
private       

Pracownicy najemni             2541  223  421  1695  202  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   612  42  109  424  37  
public      
prywatnym                         1929  181  312  1272  165  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            855  578  172  81  24  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             37  28  9  -  -  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 27. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  706  543  1693  200  
Females      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2817  560  490  1580  188  
full-time      
niepełnym                          325  146  53  113  13  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1010  73  170  703  64  
public      
prywatnym                         2132  633  373  990  137  
private       

Pracownicy najemni             2590  260  472  1662  195  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1010  73  170  703  64  
public      
prywatnym                         1580  187  302  959  132  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            438  340  66  28  .  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             115  105  5  .  .  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 27. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  725  720  2181  279  
URBAN AREAS      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            3662  627  667  2094  273  
full-time      
niepełnym                          243  98  53  87  6  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1102  84  180  765  74  
public      
prywatnym                         2802  641  540  1416  205  
private       

Pracownicy najemni             3332  364  577  2124  268  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   1102  84  180  765  74  
public      
prywatnym                         2230  280  397  1359  194  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            557  350  140  55  11  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             16  11  . .  -  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 27. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  810  424  1289  147  
RURAL AREAS      
w wymiarze czasu pracy:  
in working time      

pełnym                            2507  714  409  1246  137  
full-time      
niepełnym                          164  96  15  43  10  
part-time      

w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   519  31  98  362  27  
public      
prywatnym                         2151  779  326  926  120  
private       

Pracownicy najemni             1799  120  316  1234  130  
Employees      
w sektorze:      
in sector:       

publicznym                   519  31  98  362  27  
public      
prywatnym                         1279  88  217  871  102  
private      

Pracujący na własny 
rachunek                            736  568  97  54  17  

Self-employed      
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin             136  123  11  .  .  
Contributing family 

workers      
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Tabl. 28. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected occupational groups, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1535  1144  3470  426  
TOTAL      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   474  147  107  186  34  

Managers      
Specjaliści 1508  276  298  838  96  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 972  164  201  546  61  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 394  38  64  258  34  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 783  173  149  403  57  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 584  470  50  52  12  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 881  171  143  510  57  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 605  54  75  434  43  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 288  32  43  187  26  

Elementary occupations      
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Tabl. 28. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  829  601  1776  226  
Males      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   271  86  67  98  20  

Managers      
Specjaliści 590  154  129  269  38  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 492  85  105  273  29  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 121  5  15  86  16  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 192  50  29  99  14  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 324  238  38  39  8  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 786  153  131  450  52  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 499  46  66  353  34  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 89  7  11  62  9  

Elementary occupations      
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Tabl. 28. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  706  543  1693  200  
Females      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   203  62  40  88  14  

Managers      
Specjaliści 918  122  169  569  58  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 480  78  96  273  32  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 272  33  49  172  18  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 591  123  120  304  43  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 260  232  12  13  .  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 95  19  12  60  .  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 107  7  9  81  9  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 198  25  32  125  17  

Elementary occupations      
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Tabl. 28. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  725  720  2181  279  
URBAN AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   319  95  79  126  19  

Managers      
Specjaliści 1183  224  228  652  78  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 678  117  136  378  47  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 260  26  43  165  26  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 468  105  85  241  36  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 41  26  5  10  -  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 426  76  66  253  30  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 320  31  48  218  23  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 149  14  21  102  13  

Elementary occupations      
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Tabl. 28. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected occupational groups, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible   

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić  
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  810  424  1289  147  
RURAL AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy   155  52  28  61  14  

Managers      
Specjaliści 325  51  69  186  18  
Professionals      
Technicy i inny średni 

personel 294  46  65  169  14  
Technicians and 

associate 
professionals      

Pracownicy biurowi 134  12  20  93  8  
Clerical support workers      
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 315  68  64  162  21  
Service and sales 

workers      
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 543  444  45  42  11  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers      

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 454  95  77  256  26  

Craft and related trades 
workers      

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 286  23  27  216  20  

Plant and machine 
operators and 
assemblers      

Pracownicy wykonujący 
prace proste 138  17  23  85  13  

Elementary occupations      
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Tabl. 29. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected NACE sections, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  1535  1144  3470  426  
TOTAL      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 577  475  47  43  12  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 1364  172  195  899  99  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 482  129  93  227  33  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 915  173  206  470  67  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   356  46  68  216  26  
Accommodation and catering∆      
Informacja i komunikacja 138  52  25  55  7  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 187  67  28  76  16  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   200  41  32  103  25  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   261  112  69  64  16  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 138  32  22  78  6  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 556  45  89  385  37  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 531  48  90  364  28  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 375  54  85  218  18  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 29. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni  3433  829  601  1776  226  
Males      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 315  240  34  32  10  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 892  107  130  595  60  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 448  115  90  210  32  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 344  81  80  159  25  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   279  36  51  173  19  
Accommodation and catering∆      
Informacja i komunikacja 38  12  7  19  -  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 133  57  20  41  15  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   74  17  13  35  8  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   128  58  36  25  9  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 66  14  7  43  . 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 269  22  52  178  16  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 88  10  16  57  5  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 68  15  13  40  -  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 29. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  706  543  1693  200  
Females      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 262  235  13  11  .  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 473  65  65  304  38  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 34  14  . 17  . 
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 571  92  126  311  42  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   77  11  16  43  7  
Accommodation and catering∆      
Informacja i komunikacja 100  40  18  36  7  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 54  10  8  35  .  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   127  23  19  67  17  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   132  54  32  39  8  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 73  18  15  35  . 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 287  22  37  207  21  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 443  38  75  307  23  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 307  39  72  178  18  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 29. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  725  720  2181  279  
URBAN AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 31  26  .  .  .  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 782  107  114  496  64  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 261  62  52  127  20  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 589  114  129  300  45  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   225  31  44  132  18  
Accommodation and catering∆      
Informacja i komunikacja 73  22  16  31  5  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 155  52  23  71  10  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   153  30  26  83  14  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   209  86  58  51  15  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 103  24  17  57  5  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 351  31  54  240  26  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 382  38  65  256  24  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 253  43  52  147  11  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 29. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według możliwości wzięcia dnia wolnego 
bez wykorzystywania urlopu, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by possibility to take a day off without using annual 
leave, selected NACE sections, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Wzięcie dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu jest: 
To take  a day off without using annual leave is: 

przeważnie możliwe 
generally possible  

możliwe, ale tylko  
w wyjątkowych 

sytuacjach 
possible, but only  

in emergencies 

nie jest możliwe 
not possible 

respondent nie 
potrafił tego określić 
respondent could 

not specify it 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  810  424  1289  147  
RURAL AREAS      
w tym:      
of which:                                 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 545  449  45  40  11  

Agriculture, forestry and fishing      
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 583  65  80  402  35  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply      
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 221  67  41  100  13  
Trade; repair of motor vehicles∆      
Transport i gospodarka 

magazynowa 326  59  76  169  22  
Transportation and storage      
Zakwaterowanie i gastronomia∆   131  15  24  84  8  
Accommodation and catering∆      
Informacja i komunikacja 65  30  9  24  .  
Information and 

communication      
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 32  15  5  5  6  
Financial and insurance 

activities      
Obsługa rynku nieruchomości∆   47  11  6  20  10  
Real estate activities      
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   51  26  11  13  .  
Administrative and support 

service activities      
Administracja publiczna 

i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 35  8  5  20  .  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security      

Edukacja 205  14  35  145  11  
Education      
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 149  10  26  108  .  
Human health and social work 

activities      
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 123  11  33  71  7  
Arts, entertainment and 

recreation      
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Tabl. 30. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku  

poniżej 15 lat 
i pozostałymi 

osobami 
both: children 

aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  6575  5959  5716  860  616  243  
TOTAL       
najważniejsza trudność 

w łączeniu pracy 
i obowiązków 
opiekuńczych:       

the most significant 
difficulty hindering 
reconciliation between 
work and care 
responsibilities:       
długi czas pracy         570  535  505  64  35  29  
long working hours       
nieprzewidywalność 

w zakresie ustalania 
harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 
niekorzystny grafik    340  307  287  54  33  21  

unpredictable or 
difficult work 
timetable/schedule       

długie dojazdy    333  310  303  31  24  7  
long commuting         
wymagający lub 

męczący rodzaj 
wykonywanej pracy       526  477  447  79  50  29  

demanding or 
exhausting job       

brak wsparcia/pomocy 
ze strony pracodawcy 
lub kolegów      41  36  31  10  6  5  

lack of support/help 
from an employer or 
colleagues       

inny rodzaj trudności     269  221  205  64  48  16  
other kind of difficulties         
brak trudności    4495  4074  3937  557  421  137  
lack of difficulties       
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Tabl. 30. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku  

poniżej 15 lat 
i pozostałymi 

osobami 
both: children 

aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 

Mężczyźni  3433  3173  3064  369  260  109  
Males       
najważniejsza trudność 

w łączeniu pracy 
i obowiązków 
opiekuńczych:       

the most significant 
difficulty hindering 
reconciliation between 
work and care 
responsibilities:       
długi czas pracy         306  292  274  32  14  18  
long working hours       
nieprzewidywalność 

w zakresie ustalania 
harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 
niekorzystny grafik    179  170  164  15  9  6  

unpredictable or 
difficult work 
timetable/schedule       

długie dojazdy    162  156  152  10  6  . 
long commuting         
wymagający lub 

męczący rodzaj 
wykonywanej pracy       255  235  219  35  20  15  

demanding or 
exhausting job       

brak wsparcia/pomocy 
ze strony pracodawcy 
lub kolegów      10  8  7  .  .  .  

lack of support/help 
from an employer or 
colleagues       

inny rodzaj trudności     126  101  95  31  25  6  
other kind of difficulties         
brak trudności    2395  2211  2152  242  183  59  
lack of difficulties       
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Tabl. 30. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku  

poniżej 15 lat 
i pozostałymi 

osobami 
both: children 

aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety  3143  2786  2652  491  356  134  
Females       
najważniejsza trudność 

w łączeniu pracy 
i obowiązków 
opiekuńczych:       

the most significant 
difficulty hindering 
reconciliation between 
work and care 
responsibilities:       
długi czas pracy         264  242  231  32  21  11  
long working hours       
nieprzewidywalność 

w zakresie ustalania 
harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 
niekorzystny grafik    161  137  123  39  24  15  

unpredictable or 
difficult work 
timetable/schedule       

długie dojazdy    172  154  151  21  18  .  
long commuting         
wymagający lub 

męczący rodzaj 
wykonywanej pracy       272  242  228  44  30  14  

demanding or 
exhausting job       

brak wsparcia/pomocy 
ze strony pracodawcy 
lub kolegów      31  28  24  7  .  .  

lack of support/help 
from an employer or 
colleagues       

inny rodzaj trudności     143  120  110  33  23  10  
other kind of difficulties         
brak trudności    2100  1863  1785  315  237  78  
lack of difficulties       
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Tabl. 30. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku  

poniżej 15 lat 
i pozostałymi 

osobami 
both: children 

aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 

MIASTA 3905  3545  3412  493  360  132  
URBAN AREAS       
najważniejsza trudność 

w łączeniu pracy 
i obowiązków 
opiekuńczych:       

the most significant 
difficulty hindering 
reconciliation between 
work and care 
responsibilities:       
długi czas pracy         372  345  324  48  27  21  
long working hours       
nieprzewidywalność 

w zakresie ustalania 
harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 
niekorzystny grafik    243  216  203  40  26  13  

unpredictable or 
difficult work 
timetable/schedule       

długie dojazdy    212  197  192  20  15  5  
long commuting         
wymagający lub 

męczący rodzaj 
wykonywanej pracy       274  247  240  34  27  7  

demanding or 
exhausting job       

brak wsparcia/pomocy 
ze strony pracodawcy 
lub kolegów      27  24  22  6  .  .  

lack of support/help 
from an employer or 
colleagues       

inny rodzaj trudności     151  130  122  29  21  8  
other kind of difficulties         
brak trudności    2625  2385  2308  317  240  76  
lack of difficulties       
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Tabl. 30. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad: 
Employed persons taking care of: 

Ogółem 
Total 

dziećmi w wieku poniżej  
15 lat 

children aged below  
15 years 

pozostałymi osobami 
other persons 

łącznie nad 
dziećmi  
w wieku  

poniżej 15 lat 
i pozostałymi 

osobami 
both: children 

aged below  
15 years and 

other persons 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie 
of which 

exclusively 
ogółem 

total 
w tym wyłącznie 

of which 
exclusively 

w tysiącach  in thousands 

WIEŚ 2670  2415  2304  367  256  111  
RURAL AREAS       
najważniejsza trudność 

w łączeniu pracy 
i obowiązków 
opiekuńczych:       

the most significant 
difficulty hindering 
reconciliation between 
work and care 
responsibilities:       
długi czas pracy         198  189  181  17  8  8  
long working hours       
nieprzewidywalność 

w zakresie ustalania 
harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 
niekorzystny grafik    98  91  84  14  7  7  

unpredictable or 
difficult work 
timetable/schedule       

długie dojazdy    121  113  110  11  9  . 
long commuting         
wymagający lub 

męczący rodzaj 
wykonywanej pracy       252  229  207  45  23  22  

demanding or 
exhausting job       

brak wsparcia/pomocy 
ze strony pracodawcy 
lub kolegów      14  11  9  .  . .  

lack of support/help 
from an employer or 
colleagues       

inny rodzaj trudności     118  91  83  35  27  8  
other kind of difficulties         
brak trudności    1870  1689  1629  241  180  60  
lack of difficulties       
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Tabl. 31. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wieku, płci i miejsca zamieszkania  
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, age, sex and place of residence  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties* 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM 6575  570  340  333  526  310  4495  
TOTAL        
18-24 lata 100  6  10  5  14  .  60  
25-29 558  51  25  25  46  23  388  
30-34 1297  128  55  74  100  58  882  
35-44 3292  288  191  180  250  151  2232  
45-54 1025  81  38  44  91  53  719  
55-64 years 304  17  22  5  25  22  213  
Mężczyźni 3433  306  179  162  255  136  2395  
Males        
18-24 lata 28  .  .  .  . -  20  
25-29 247  18  9  9  17  8  185  
30-34 640  58  28  35  48  22  449  
35-44 1771  167  114  90  122  69  1209  
45-54 579  54  17  24  52  28  406  
55-64 years 168  9  10  .  14  10  126  
Kobiety  3143  264  161  172  272  174  2100  
Females        
18-24 lata 72  .  8  .  12  .  41  
25-29 312  32  16  16  29  15  203  
30-34 656  70  27  39  52  36  433  
35-44 1521  122  76  90  128  81  1024  
45-54 446  27  22  20  39  26  313  
55-64 years 135  8  12  . 11  13  88  
MIASTA 3905  372  243  212  274  178  2625  
URBAN AREAS        
18-24 lata 43  .  .  . . - 30  
25-29 279  23  13  14  26  12  192  
30-34 776  85  43  49  57  34  508  
35-44 2033  199  137  114  139  87  1357  
45-54 587  48  28  30  36  30  415  
55-64 years 186  13  18  . 15  15  123  
WIEŚ 2670  198  98  121  252  132  1870  
RURAL AREAS        
18-24 lata 56  .  6  . 11  .  31  
25-29 280  28  12  12  20  11  196  
30-34 520  43  12  24  43  24  374  
35-44 1259  90  53  67  112  63  875  
45-54 438  32  10  14  55  23  304  
55-64 years 117  .  .  .  10  8  90  

* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 32. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM 6575  570  340  333  526  310  4495  
TOTAL        
Wyższe 2865  261  173  196  165  137  1933  
Tertiary        
Policealne i średnie 

zawodowe 1623  135  92  68  141  63  1126  
Post-secondary and 

vocational secondary        
Średnie ogólnokształcące 519  39  29  16  70  18  347  
General secondary        
Zasadnicze zawodowe 1356  122  43  46  128  83  933  
Basic vocational        
Gimnazjalne i niższe 211  12  . 8  23  9  156  
Lower secondary and 

below        
Mężczyźni 3433  306  179  162  255  136  2395  
Males        
Wyższe 1211  109  90  75  66  44  826  
Tertiary        
Policealne i średnie 

zawodowe 936  76  50  41  82  29  656  
Post-secondary and 

vocational secondary        
Średnie ogólnokształcące 214  18  15  5  18  6  153  
General secondary        
Zasadnicze zawodowe 942  93  23  36  76  55  660  
Basic vocational        
Gimnazjalne i niższe 130  11  . .  13  .  100  
Lower secondary and 

below        

 

* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 32. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, level of education, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety  3143  264  161  172  272  174  2100  
Females        
Wyższe 1655  152  83  121  99  93  1107  
Tertiary        
Policealne i średnie 

zawodowe 688  60  42  26  58  33  469  
Post-secondary and 

vocational secondary        
Średnie ogólnokształcące 304  22  14  10  53  13  194  
General secondary        
Zasadnicze zawodowe 414  29  20  10  52  29  273  
Basic vocational        
Gimnazjalne i niższe 82  .  .  .  10  7  57  
Lower secondary and 

below        
MIASTA 3905  372  243  212  274  178  2625  
URBAN AREAS        
Wyższe 2088  197  137  142  110  98  1404  
Tertiary        
Policealne i średnie 

zawodowe 881  78  63  36  61  34  609  
Post-secondary and 

vocational secondary        
Średnie ogólnokształcące 303  22  13  10  33  9  216  
General secondary        
Zasadnicze zawodowe 549  69  29  22  58  32  340  
Basic vocational        
Gimnazjalne i niższe 83  6  . . 13  5  56  
Lower secondary and 

below        

 

* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 32. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, level of education, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

WIEŚ 2670  198  98  121  252  132  1870  
RURAL AREAS        
Wyższe 777  64  37  54  55  39  529  
Tertiary        
Policealne i średnie 

zawodowe 742  57  29  31  80  29  516  
Post-secondary and 

vocational secondary        
Średnie ogólnokształcące 215  17  15  6  37  9  132  
General secondary        
Zasadnicze zawodowe 807  53  14  24  70  52  593  
Basic vocational        
Gimnazjalne i niższe 129  6  . 6  10  . 100  
Lower secondary and 

below        

* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 33. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, employment status, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  6575  570  340  333  526  310  4495  
TOTAL        
w wymiarze czasu pracy:  
in working time        

pełnym                            6169  561  323  317  502  292  4174  
full-time        
niepełnym                        407  9  18  17  24  18  321  
part-time        

w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   1622  96  78  106  111  78  1152  
public        
prywatnym                        4953  474  262  227  415  233  3343  
private         

Pracownicy najemni            5131  432  245  316  401  257  3481  
Employees        
w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   1622  96  78  106  111  78  1152  
public        
prywatnym                        3509  336  166  210  289  178  2329  
private        

Pracujący na własny 
rachunek                           1293  132  92  17  97  50  904  

Self-employed        
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin            152  6  . -  28  .  110  
Contributing family 

workers        
 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 33. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, employment status, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

Mężczyźni 3433  306  179  162  255  136  2395  
Males        
w wymiarze czasu pracy:  
in working time        

pełnym                            3352  306  176  159  250  134  2328  
full-time        
niepełnym                        81  .  .  .  5  .  66  
part-time        

w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   612  30  39  35  42  12  453  
public        
prywatnym                        2821  276  140  126  213  123  1942  
private         

Pracownicy najemni            2541  200  117  150  192  105  1776  
Employees        
w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   612  30  39  35  42  12  453  
public        
prywatnym                        1929  170  78  115  150  93  1324  
private        

Pracujący na własny 
rachunek                           855  103  62  12  56  28  594  

Self-employed        
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin            37  .  - -  7  .  24  
Contributing family 

workers        
 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 33. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, employment status, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety  3143  264  161  172  272  174  2100  
Females        
w wymiarze czasu pracy:  
in working time        

pełnym                            2817  255  147  158  253  159  1845  
full-time        
niepełnym                        325  9  14  14  19  16  255  
part-time        

w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   1010  66  39  71  70  66  699  
public        
prywatnym                        2132  198  122  101  202  108  1401  
private         

Pracownicy najemni            2590  232  128  166  209  152  1704  
Employees        
w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   1010  66  39  71  70  66  699  
public        
prywatnym                        1580  166  89  95  139  86  1005  
private        

Pracujący na własny 
rachunek                           438  29  30  5  41  23  310  

Self-employed        
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin            115  .  . -  22  -  86  
Contributing family 

workers        
 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 33. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, employment status, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

MIASTA 3905  372  243  212  274  178  2625  
URBAN AREAS        
w wymiarze czasu pracy:  
in working time        

pełnym                            3662  367  229  197  259  165  2444  
full-time        
niepełnym                        243  5  13  15  15  14  181  
part-time        

w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   1102  72  62  70  70  52  777  
public        
prywatnym                        2802  300  181  142  204  126  1848  
private         

Pracownicy najemni            3332  306  175  206  243  158  2244  
Employees        
w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   1102  72  62  70  70  52  777  
public        
prywatnym                        2230  234  114  136  173  106  1467  
private        

Pracujący na własny 
rachunek                           557  66  65  6  27  21  372  

Self-employed        
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin            16  - .  -  5  -  8  
Contributing family 

workers        
 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 33. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, employment status, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

WIEŚ 2670  198  98  121  252  132  1870  
RURAL AREAS        
w wymiarze czasu pracy:  
in working time        

pełnym                            2507  193  94  119  243  128  1730  
full-time        
niepełnym                        164  . . . 9  .  140  
part-time        

w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   519  24  17  36  41  26  375  
public        
prywatnym                        2151  174  81  85  211  106  1495  
private         

Pracownicy najemni            1799  126  69  110  158  99  1237  
Employees        
w sektorze:        
in sector:         

publicznym                   519  24  17  36  41  26  375  
public        
prywatnym                        1279  102  53  74  116  73  862  
private        

Pracujący na własny 
rachunek                           736  66  27  11  71  29  531  

Self-employed        
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin            136  5  . - 24  . 102  
Contributing family 

workers        
 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 34. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected occupational groups, sex and place of 
residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  6575  570  340  333  526  310  4495  
TOTAL        
w tym:        
of which:                                   

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i 
kierownicy                     474  56  27  27  31  10  322  

Managers        
Specjaliści 1508  133  87  109  98  71  1011  
Professionals        
Technicy i inny średni 

personel 972  69  53  58  52  62  677  
Technicians and 

associate 
professionals        

Pracownicy biurowi 394  34  15  30  12  16  286  
Clerical support 
workers        
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 783  82  67  14  74  39  508  
Service and sales 

workers        
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 584  39  17  .  82  32  411  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers        

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 881  71  20  33  82  34  640  

Craft and related 
trades workers        

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 605  66  39  41  54  33  372  

Plant and machine 
operators and 
assemblers        

Pracownicy wykonujący 
prace proste 288  17  11  12  36  11  202  

Elementary 
occupations        

 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 34. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected occupational groups, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

Mężczyźni 3433  306  179  162  255  136  2395  
Males        
w tym:        
of which:                                   

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i 
kierownicy                     271  31  14  17  15  5  189  

Managers        
Specjaliści 590  51  37  38  39  17  409  
Professionals        
Technicy i inny średni 

personel 492  34  34  24  25  29  346  
Technicians and 

associate 
professionals        

Pracownicy biurowi 121  7  8  7  6  5  89  
Clerical support 
workers        
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 192  17  17  .  15  .  139  
Service and sales 

workers        
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 324  34  13  . 36  21  219  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers        

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 786  64  14  27  71  28  582  

Craft and related 
trades workers        

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 499  60  35  37  38  24  305  

Plant and machine 
operators and 
assemblers        

Pracownicy wykonujący 
prace proste 89  7  .  .  7  .  67  

Elementary 
occupations        

 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 34. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected occupational groups, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety  3143  264  161  172  272  174  2100  
Females        
w tym:        
of which:                                   

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i 
kierownicy                     203  25  13  11  17  .  133  

Managers        
Specjaliści 918  82  50  71  59  54  602  
Professionals        
Technicy i inny średni 

personel 480  35  19  34  28  33  331  
Technicians and 

associate 
professionals        

Pracownicy biurowi 272  27  7  23  6  12  197  
Clerical support 
workers        
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 591  65  50  13  59  35  368  
Service and sales 

workers        
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 260  6  .  .  46  11  193  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers        

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 95  6  6  7  11  6  58  

Craft and related 
trades workers        

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 107  5  .  .  16  9  68  

Plant and machine 
operators and 
assemblers        

Pracownicy wykonujący 
prace proste 198  10  8  8  29  8  136  

Elementary 
occupations        

 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 34. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected occupational groups, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

MIASTA 3905  372  243  212  274  178  2625  
URBAN AREAS        
w tym:        
of which:                                   

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i 
kierownicy                     319  34  19  18  22  5  220  

Managers        
Specjaliści 1183  111  70  88  66  59  790  
Professionals        
Technicy i inny średni 

personel 678  58  41  36  35  40  467  
Technicians and 

associate 
professionals        

Pracownicy biurowi 260  26  13  16  12  15  178  
Clerical support 
workers        
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 468  44  39  6  39  21  319  
Service and sales 

workers        
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 41  5  .  .  8  5  18  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers        

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 426  43  15  16  39  16  298  

Craft and related 
trades workers        

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 320  35  28  22  31  9  194  

Plant and machine 
operators and 
assemblers        

Pracownicy wykonujący 
prace proste 149  14  9  5  20  6  96  

Elementary 
occupations        

 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 34. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych grup zawodów, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected occupational groups, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 

long working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

 

inny rodzaj 
trudności*  

other kind of 
difficulties*   

 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 

WIEŚ 2670  198  98  121  252  132  1870  
RURAL AREAS        
w tym:        
of which:                                   

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i 
kierownicy                     155  22  8  9  9  5  101  

Managers        
Specjaliści 325  22  17  21  32  12  221  
Professionals        
Technicy i inny średni 

personel 294  12  12  22  17  22  210  
Technicians and 

associate 
professionals        

Pracownicy biurowi 134  8  .  15  -  . 107  
Clerical support 
workers        
Pracownicy usług  

i sprzedawcy 315  37  28  8  35  18  189  
Service and sales 

workers        
Rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy   i rybacy 543  34  14  -  74  26  393  
Skilled agricultural, 

forestry and fishery 
workers        

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 454  28  5  17  44  18  342  

Craft and related 
trades workers        

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 286  31  11  18  23  24  178  

Plant and machine 
operators and 
assemblers        

Pracownicy wykonujący 
prace proste 138  . . 7  15  5  106  

Elementary 
occupations        

 
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 35. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected NACE sections, sex and place of 
residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 
long 

working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

inny rodzaj 
trudności*  

other  
kind of 

difficulties* 
 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  6575  570  340  333  526  310  4495  
TOTAL        
w tym: of which:                                   

Rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo 
i  rybactwo 577  33  14  .  80  31  417  

Agriculture, forestry and fishing        
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 1364  100  43  91  120  72  940  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply        
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 482  62  20  27  45  12  316  
Trade; repair of motor vehicles∆        
Transport i gospodarka 

magazynowa 915  115  70  32  63  38  596  
Transportation and storage        
Zakwaterowanie i gastronomia∆      356  47  30  16  31  17  217  
Accommodation and catering∆        
Informacja  i komunikacja 138  14  15  .  12  .  93  
Information and communication        
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 187  20  8  13  7  10  130  
Financial and insurance activitie        
Obsługa rynku nieruchomości∆   200  28  8  16  14  .  131  
Real estate activities        
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   261  18  20  12  13  17  180  
Administrative and support 

service activities        
Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 138  11  13  12  11  7  84  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security        

Edukacja 556  31  35  48  29  28  384  
Education        
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 531  25  30  28  36  40  372  
Human health and social work 

activities        
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 375  29  11  22  32  20  261  
Arts, entertainment and 

recreation        
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 35. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected NACE sections, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 
long 

working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

inny rodzaj 
trudności*  

other  
kind of 

difficulties* 
 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni 3433  306  179  162  255  136  2395  
Males        
w tym: of which:                                   

Rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo 
i  rybactwo 315  28  10  -  32  21  224  

Agriculture, forestry and fishing        
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 892  61  23  59  73  41  636  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply        
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 448  59  19  26  42  11  291  
Trade; repair of motor vehicles∆        
Transport i gospodarka 

magazynowa 344  40  24  8  17  12  244  
Transportation and storage        
Zakwaterowanie i gastronomia∆      279  43  27  11  28  13  157  
Accommodation and catering∆        
Informacja  i komunikacja 38  . . .  .  -  27  
Information and communication        
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 133  10  8  5  5  8  97  
Financial and insurance activitie        
Obsługa rynku nieruchomości∆   74  11  .  6  . - 51  
Real estate activities        
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   128  10  10  6  8  6  88  
Administrative and support 

service activities        
Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 66  5  9  5  5  5  37  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security        

Edukacja 269  7  24  19  16  5  197  
Education        
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 88  6  8  . 6  . 60  
Human health and social work 

activities        
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 68  6  . . 5  5  49  
Arts, entertainment and 

recreation        
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 35. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected NACE sections, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 
long 

working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

inny rodzaj 
trudności*  

other  
kind of 

difficulties* 
 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety  3143  264  161  172  272  174  2100  
Females        
w tym: of which:                                   

Rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo 
i  rybactwo 262  5  .  . 48  11  193  

Agriculture, forestry and fishing        
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 473  40  20  32  47  30  304  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply        
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 34  .  . . . . 24  
Trade; repair of motor vehicles∆        
Transport i gospodarka 

magazynowa 571  76  46  25  46  27  352  
Transportation and storage        
Zakwaterowanie i gastronomia∆      77  .  . . . .  60  
Accommodation and catering∆        
Informacja  i komunikacja 100  10  12  .  9  .  65  
Information and communication        
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 54  10  .  7  . . 33  
Financial and insurance activitie        
Obsługa rynku nieruchomości∆   127  17  5  9  11  . 80  
Real estate activities        
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   132  8  10  6  5  11  92  
Administrative and support 

service activities        
Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 73  5  . 7  7  .  47  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security        

Edukacja 287  24  11  30  13  23  187  
Education        
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 443  19  21  23  31  36  313  
Human health and social work 

activities        
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 307  22  10  21  27  15  212  
Arts, entertainment and 

recreation        
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 35. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 

pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected NACE sections, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 
long 

working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

inny rodzaj 
trudności*  

other  
kind of 

difficulties* 
 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 3905  372  243  212  274  178  2625  
URBAN AREAS        
w tym: of which:                                   

Rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo 
i  rybactwo 31  .  -  -  6  .  18  

Agriculture, forestry and fishing        
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 782  65  24  56  67  32  538  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply        
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 261  40  17  11  22  8  162  
Trade; repair of motor vehicles∆        
Transport i gospodarka 

magazynowa 589  65  52  22  32  27  392  
Transportation and storage        
Zakwaterowanie i gastronomia∆      225  31  21  8  22  10  132  
Accommodation and catering∆        
Informacja  i komunikacja 73  7  5  .  7  .  49  
Information and communication        
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 155  20  7  11  . . 109  
Financial and insurance activitie        
Obsługa rynku nieruchomości∆   153  23  7  13  8  . 98  
Real estate activities        
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   209  17  20  9  11  14  138  
Administrative and support 

service activities        
Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 103  8  11  10  7  6  62  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security        

Edukacja 351  21  26  31  21  17  235  
Education        
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 382  21  26  18  23  26  268  
Human health and social work 

activities        
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 253  22  7  12  22  14  175  
Arts, entertainment and 

recreation        
* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues 
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Tabl. 35. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad innymi osobami według najważniejszej trudności w łączeniu 
pracy i obowiązków opiekuńczych, wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of other persons by the most significant difficulty hindering 
reconciliation between work and care responsibilities, selected NACE sections, sex and place of 
residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Najważniejsza trudność w łączeniu pracy i obowiązków opiekuńczych: 
The most significant difficulty hindering reconciliation between work and care 

responsibilities: 

długi czas 
pracy 
long 

working 
hours 

nieprzewidywalność 
w zakresie ustalania 

harmonogramu/ 
grafiku pracy lub 

niekorzystny grafik 
unpredictable or 

difficult work 
timetable/ 
schedule 

długie 
dojazdy 

long 
commuting 

wymagający 
lub męczący 

rodzaj 
wykonywanej 

pracy 
demanding 

or exhausting 
job 

inny rodzaj 
trudności*  

other  
kind of 

difficulties* 
 

brak 
trudności 
lack of 

difficulties 
 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 2670  198  98  121  252  132  1870  
RURAL AREAS        
w tym:        
of which:                                   

Rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo 
i  rybactwo 545  30  14  - 75  27  399  

Agriculture, forestry and fishing        
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę∆ 583  35  19  35  52  40  402  

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply        
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych∆ 221  22  . 15  24  . 154  
Trade; repair of motor vehicles∆        
Transport i gospodarka 

magazynowa 326  50  18  11  31  11  204  
Transportation and storage        
Zakwaterowanie i gastronomia∆      131  16  8  7  8  7  84  
Accommodation and catering∆        
Informacja  i komunikacja 65  6  10  .  5  .  44  
Information and communication        
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 32  -  . . .  6  21  
Financial and insurance activitie        
Obsługa rynku nieruchomości∆   47  5  . .  6  0  33  
Real estate activities        
Administrowanie i działalność 

wspierająca∆   51  .  . . . .  43  
Administrative and support 

service activities        
Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 35  .  . . 5  .  23  

Public administration and 
defence; compulsory social 
security        

Edukacja 205  10  10  17  8  11  149  
Education        
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 149  .  .  10  13  13  104  
Human health and social work 

activities        
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 123  7  .  10  10  6  86  
Arts, entertainment and 

recreation        

* w tym: brak wsparcia/pomocy ze strony pracodawcy lub kolegów * including: lack of support/help from an employer or colleagues  
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Tabl. 36. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation,  sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby pracujące sprawujące opiekę: 
Employed persons taking care: 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

łącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat i pozostałymi 

osobami 
both: of children aged below 
 15 years and other persons 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM     5959  5716  243  
TOTAL    
sposób, w jaki obowiązki 

opiekuńcze wpłynęły na 
sytuację zawodową 
respondentów:    

the way in which care 
responsibilities 
influenced respondents’ 
employment situation:    
dokonanie zmian 
mających na celu 
zwiększenie zarobków      207  192  14  
making changes in 
order to increase 
earnings    
zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy 234  228  6  
reducing working hours    
zmiana zakresu 
obowiązków na mniej 
obciążające    106  93  13  
changing scope of tasks 
into less burdening 
ones    
zmiana pracy/ 

pracodawcy w celu 
ułatwienia/umożliwie
nia opieki nad 
dzieckiem/dziećmi   129  122  7  

changing a job/ 
employer in order to 
facilitate/enable 
taking care of a 
child/children    

respondent obecnie 
korzysta z urlopu 
rodzicielskiego/wycho
wawczego        164  162  .  

respondent is recently 
on parental/childcare 
leave    

inny sposób niż 
wymienione powyżej     173  163  10  

other way than the ones 
mentioned above    

brak wpływu       4947  4756  192  
lack of impact    
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Tabl. 36. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation,  sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby pracujące sprawujące opiekę: 
Employed persons taking care: 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

w tysiącach  in thousands 
Mężczyźni    3173  3064  109  
Males    
sposób, w jaki obowiązki 

opiekuńcze wpłynęły na 
sytuację zawodową 
respondentów:    

the way in which care 
responsibilities 
influenced respondents’ 
employment situation:    
dokonanie zmian 
mających na celu 
zwiększenie zarobków      

120  114  6  

making changes in 
order to increase 
earnings    
zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy 
59  58  .  

reducing working hours    
zmiana zakresu 
obowiązków na mniej 
obciążające    

25  22  .  

changing scope of tasks 
into less burdening 
ones    
zmiana pracy/ 

pracodawcy w celu 
ułatwienia/umożliwie
nia opieki nad 
dzieckiem/dziećmi   

35  33  .  

changing a job/ 
employer in order to 
facilitate/enable 
taking care of a 
child/children    

respondent obecnie 
korzysta z urlopu 
rodzicielskiego/wycho
wawczego        

.  .  -  

respondent is recently 
on parental/childcare 
leave    

inny sposób niż 
wymienione powyżej     

53  51  .  

other way than the ones 
mentioned above    

brak wpływu       2880  2784  96  
lack of impact    
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Tabl. 36. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation,  sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby pracujące sprawujące opiekę: 
Employed persons taking care: 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

w tysiącach  in thousands 
Kobiety    2786  2652  134  
Females    
sposób, w jaki obowiązki 

opiekuńcze wpłynęły na 
sytuację zawodową 
respondentów:    

the way in which care 
responsibilities 
influenced respondents’ 
employment situation:    
dokonanie zmian 
mających na celu 
zwiększenie zarobków      87  78  9  
making changes in 
order to increase 
earnings    
zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy 175  170  5  
reducing working hours    
zmiana zakresu 
obowiązków na mniej 
obciążające    81  70  11  
changing scope of tasks 
into less burdening 
ones    
zmiana pracy/ 

pracodawcy w celu 
ułatwienia/umożliwie
nia opieki nad 
dzieckiem/dziećmi   94  90  .  

changing a job/ 
employer in order to 
facilitate/enable 
taking care of a 
child/children    

respondent obecnie 
korzysta z urlopu 
rodzicielskiego/wycho
wawczego        161  160  .  

respondent is recently 
on parental/childcare 
leave    

inny sposób niż 
wymienione powyżej     120  112  7  

other way than the ones 
mentioned above    

brak wpływu       2067  1971  96  
lack of impact    
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Tabl. 36. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation,  sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby pracujące sprawujące opiekę: 
Employed persons taking care: 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA    3545  3412  132  
URBAN AREAS    
sposób, w jaki obowiązki 

opiekuńcze wpłynęły na 
sytuację zawodową 
respondentów:    

the way in which care 
responsibilities 
influenced respondents’ 
employment situation:    
dokonanie zmian 
mających na celu 
zwiększenie zarobków      134  130  .  
making changes in 
order to increase 
earnings    
zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy 133  130  .  
reducing working hours    
zmiana zakresu 
obowiązków na mniej 
obciążające    76  65  11  
changing scope of tasks 
into less burdening 
ones    
zmiana pracy/ 

pracodawcy w celu 
ułatwienia/umożliwie
nia opieki nad 
dzieckiem/dziećmi   87  83  5  

changing a job/ 
employer in order to 
facilitate/enable 
taking care of a 
child/children    

respondent obecnie 
korzysta z urlopu 
rodzicielskiego/wycho
wawczego        100  99  .  

respondent is recently 
on parental/childcare 
leave    

inny sposób niż 
wymienione powyżej     108  105  .  

other way than the ones 
mentioned above    

brak wpływu       2906  2801  105  
lack of impact    
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Tabl. 36. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation,  sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Osoby pracujące sprawujące opiekę: 
Employed persons taking care: 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

 wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

only of children aged below  
15 years 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ      2415  2304  111  
RURAL AREAS    
sposób, w jaki obowiązki 

opiekuńcze wpłynęły na 
sytuację zawodową 
respondentów:    

the way in which care 
responsibilities 
influenced respondents’ 
employment situation:    
dokonanie zmian 
mających na celu 
zwiększenie zarobków      73  63  10  
making changes in 
order to increase 
earnings    
zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy 101  98  .  
reducing working hours    
zmiana zakresu 
obowiązków na mniej 
obciążające    29  27  .  
changing scope of tasks 
into less burdening 
ones    
zmiana pracy/ 

pracodawcy w celu 
ułatwienia/umożliwie
nia opieki nad 
dzieckiem/dziećmi   41  40  .  

changing a job/ 
employer in order to 
facilitate/enable 
taking care of a 
child/children    

respondent obecnie 
korzysta z urlopu 
rodzicielskiego/wycho
wawczego        64  63  .  

respondent is recently 
on parental/childcare 
leave    

inny sposób niż 
wymienione powyżej     65  59  6  

other way than the ones 
mentioned above    

brak wpływu       2041  1954  87  
lack of impact    
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Tabl. 37. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, wieku, płci i miejsca zamieszkania 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, age, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/ employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/ children 

respondent 
obecnie 

korzysta z 
urlopu 

rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM 5959  207  234  106  129  164  173  4947  
TOTAL         
w tym w wieku:         
in which at the age of:         

18-24 lata 88  8  9  - 6  10  . 52  
25-29 538  23  27  5  12  49  10  412  
30-34 1274  39  57  31  38  52  63  995  
35-44 3214  107  124  57  64  51  88  2724  
45-54 years 779  29  17  13  9  .  10  700  

Mężczyźni 3173  120  59  25  35  .  53  2880  
Males         
w tym w wieku:         
in which at the age of:         

18-24 lata 22  .  -  - .  - -  18  
25-29 235  10  6  - .  . .  212  
30-34 626  26  9  .  7  -  12  568  
35-44 1737  62  33  17  19  .  33  1572  
45-54 years 499  18  11  .  .  - 6  457  

Kobiety  2786  87  175  81  94  161  120  2067  
Females         
w tym w wieku:         
in which at the age of:         

18-24 lata 66  6  9  - .  10  .  34  
25-29 304  13  21  5  9  48  8  200  
30-34 649  13  48  27  31  52  51  427  
35-44 1477  45  91  40  44  50  55  1152  
45-54 years 280  11  6  9  6  .  .  243  
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Tabl. 37. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, wieku, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, age, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/ employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/ children 

respondent 
obecnie 

korzysta z 
urlopu 

rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave   
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

MIASTA 3545  134  133  76  87  100  108  2906  
URBAN AREAS         
w tym w wieku:         
in which at the age of:         

18-24 lata 39  .  .  -  5  5  . 21  
25-29 268  16  16  5  6  23  6  195  
30-34 762  27  37  16  24  34  41  584  
35-44 1989  71  70  44  46  35  53  1669  
45-54 years 453  17  6  12  6  . 7  405  

WIEŚ 2415  73  101  29  41  64  65  2041  
RURAL AREAS         
w tym w wieku:         
in which at the age of:         

18-24 lata 49  5  5  -  .  5  .  31  
25-29 270  7  11  -  5  26  .  217  
30-34 512  12  20  15  14  18  22  412  
35-44 1225  36  54  13  17  15  34  1055  
45-54 years 326  12  11  .  . -  .  295  
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Tabl. 38. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/ employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/ children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM 5959  207  234  106  129  164  173  4947  
TOTAL         
Wyższe 2675  79  118  65  62  96  106  2149  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 1449  37  50  25  24  39  28  1245 
Post-secondary and 

vocational secondary         
Średnie 
ogólnokształcące 481  25  20  .  17  17  25  373  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 1176  57  37  9  22  7  11  1032  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 178  8  9  .  .  .  .  148  
Lower secondary and 

below        
 

Mężczyźni 3173  120  59  25  35  .  53  2880  
Males         
Wyższe 1150  32  30  19  15  -  26  1027  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 865  26  8  .  5  .  13  810  
Post-secondary and 

vocational secondary         
Średnie 
ogólnokształcące 205  13  .  -  5  -  7  175  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 838  44  14  .  8  .  6  765  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 115  5  .  .  .  -  .  104  
Lower secondary and 

below        
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Tabl. 38. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, level of education, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/ employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/ children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety 2786  87  175  81  94  161  120  2067  
Females         
Wyższe 1525  47  88  46  47  96  80  1122  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 583  11  42  21  18  38  16  436  
Post-secondary and 

vocational secondary         
Średnie 
ogólnokształcące 276  12  16  .  12  17  18  198  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 338  14  23  9  13  6  5  268  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 64  .  6  . .  .  .  44  
Lower secondary and 

below        
 

MIASTA 3545  134  133  76  87  100  108  2906  
URBAN AREAS         
Wyższe 1932  62  81  48  46  62  75  1558  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 
767  28  21  19  18  19  14  647  

Post-secondary and 
vocational secondary        

 

Średnie 
ogólnokształcące 

281  10  10  .  12  11  11  224  

General secondary         
Zasadnicze zawodowe 490  27  17  5  8  6  8  420  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 75  7  .  .  .  . -  57  
Lower secondary and 

below        
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Tabl. 38. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, level of education, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/ employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/ children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

WIEŚ 2415  73  101  29  41  64  65  2041  
RURAL AREAS         
Wyższe 743  18  37  17  16  33  31  591  
Tertiary         
Policealne i średnie 

zawodowe 682  9  30  6  6  20  14  597  
Post-secondary and 

vocational secondary         
Średnie 
ogólnokształcące 200  14  10  .  6  7  14  149  
General secondary         
Zasadnicze zawodowe 686  30  20  .  14  .  .  612  
Basic vocational         
Gimnazjalne i niższe 104  .  5  .  .  .  .  91  
Lower secondary and 

below         
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Tabl. 39. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania 
Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, employment status, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM 5959  207  234  106  129  164  173  4947  
TOTAL         
w wymiarze czasu pracy:  
in working time         

pełnym                            5616  198  118  93  110  159  168  4770  
full-time         
niepełnym                        343  9  116  13  19  .  5  178  
part-time         

w sektorze:         
in:          

publicznym                   1426  34  37  23  27  41  50  1214  
public  sector         
prywatnym                       4534  173  196  83  102  122  123  3734  
private sector         

Pracownicy najemni           4702  166  151  60  97  157  143  3929  
Employees         
w sektorze:         
in:          

publicznym                   1426  34  37  23  27  41  50  1214  
public sector         
prywatnym                       3277  132  113  36  70  116  94  2715  
private sector         

Pracujący na własny 
rachunek                          

1137  41  67  39  31  6  28  925  

Self-employed         
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin           
120  - 16  7  -  .  . 93  

Contributing family 
workers         

 



 154 

Tabl. 39. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/ employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/ children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

Mężczyźni 3173  120  59  25  35  .  53  2880  
Males         
w wymiarze czasu pracy:  
in working time         

pełnym                            3112  118  48  24  35  .  53  2832  
full-time         
niepełnym                        61  . 11  - - - -  48  
part-time         

w sektorze:         
in:          

publicznym                   565  15  5  6  . -  13  523  
public sector         
prywatnym                       2608  104  54  18  32  .  40  2358  
private sector         

Pracownicy najemni           2386  95  33  11  22  . 41  2182  
Employees         
w sektorze:         
in:          

publicznym                   565  15  5  6  . - 13  523  
public sector         
prywatnym                       1821  80  28  . 19  .  28  1660  
private sector         

Pracujący na własny 
rachunek                          762  24  25  14  13  - 12  673  

Self-employed         
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin           25  -  . - - -  -  24  
Contributing family 

workers         
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Tabl. 39. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

Kobiety  2786  87  175  81  94  161  120  2067  
Females         
w wymiarze czasu pracy:  
in working time         

pełnym                            2503  79  70  68  76  157  115  1938  
full-time         
niepełnym                        283  8  105  12  19  . 5  129  
part-time         

w sektorze:         
in:          

publicznym                   861  18  33  17  24  41  37  691  
public sector         
prywatnym                       1925  69  143  64  70  120  83  1376  
private sector         

Pracownicy najemni           2317  70  118  49  76  155  102  1746  
Employees         
w sektorze:         
in:          

publicznym                   861  18  33  17  24  41  37  691  
public sector         
prywatnym                       1456  52  86  32  51  114  65  1055  
private sector         

Pracujący na własny 
rachunek                          374  16  42  25  18  6  16  252  

Self-employed         
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin           95  -  15  7  -  . .  69  
Contributing family 

workers         
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Tabl. 39. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (cd.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave  
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

MIASTA 3545  134  133  76  87  100  108  2906  
URBAN AREAS         
w wymiarze czasu pracy:  
in working time         

pełnym                            3331  130  53  68  74  97  105  2805  
full-time         
niepełnym                        214  . 80  8  13  .  .  102  
part-time         

w sektorze:         
in:          

publicznym                   966  26  23  20  21  20  40  817  
public sector         
prywatnym                       2579  108  110  56  67  80  68  2090  
private sector         

Pracownicy najemni           3035  110  93  54  72  96  94  2517  
Employees         
w sektorze:         
in:          

publicznym                   966  26  23  20  21  20  40  817  
public sector         
prywatnym                       2070  84  70  34  51  76  54  1700  
private sector         

Pracujący na własny 
rachunek                          498  24  38  20  16  . 14  382  

Self-employed         
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin           12  -  .  . - - -  7  
Contributing family 

workers         
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Tabl. 39. Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat według wpływu obowiązków 
opiekuńczych na sytuację zawodową, statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Employed persons taking care of children aged below 15 years by the impact of care responsibilities 
on the respondent’s employment situation, employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Sposób, w jaki obowiązki opiekuńcze wpłynęły na sytuację zawodową respondentów: 
The way in which care responsibilities influenced respondents’ employment situation: 

dokonanie 
zmian 

mających na 
celu 

zwiększenie 
zarobków 
making 

changes in 
order to 
increase 
earnings 

zmniejszenie 
wymiaru 

czasu pracy 
reducing 
working 

hours 

zmiana 
zakresu 

obowiązków 
na mniej 

obciążające 
changing 
scope of 

tasks into 
less 

burdening 
ones 

zmiana 
pracy/ 

pracodawcy 
w celu 

ułatwienia/ 
umożliwienia 

opieki nad 
dzieckiem/ 

dziećmi 
changing a 

job/ employer 
in order to 
facilitate/ 

enable taking 
care of a 

child/ children 

respondent 
obecnie 
korzysta  
z urlopu 
rodziciel-
skiego/ 

wychowaw-
czego 

respondent is 
recently on 
parental/ 
childcare 

leave   
 

inny sposób 
niż 

poprzednio 
wymienione 
other way 

than the ones 
previously 
mentioned 

brak 
wpływu 
lack of 
impact 

w tysiącach  in thousands 

WIEŚ 2415  73  101  29  41  64  65  2041  
RURAL AREAS         
w wymiarze czasu pracy:  
in working time         

pełnym                            2285  68  66  25  36  63  63  1965  
full-time         
niepełnym                        129  5  35  .  6  .  . 76  
part-time         

w sektorze:         
in:          

publicznym                   460  8  15  .  6  22  10  397  
public sector         
prywatnym                       1955  65  86  27  35  42  55  1644  
private sector         

Pracownicy najemni           1667  56  58  6  25  61  50  1412  
Employees         
w sektorze:         
in:          

publicznym                   460  8  15  .  6  22  10  397  
public sector         
prywatnym                       1207  48  44  .  19  39  40  1015  
private sector         

Pracujący na własny 
rachunek                          639  16  29  18  16  .  13  544  

Self-employed         
Pomagający bezpłatnie 

członkowie rodzin           109  -  14  5  -  .  .  86  
Contributing family 

workers         
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Tabl. 40. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz wieku, płci i miejsca zamieszkania 

Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by age, sex and place of residence 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: 

Brak przerw  
w pracy 

trwających  
przynaj-

mniej 
miesiąc 

związanych 
z opieką 

nad 
dziećmi 
Lack of 
breaks 

from work 
of at least 

one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy do 

1 roku 
(włącznie) 

over 6 
months up 

to  
1 year 

(inclusively) 

powyżej  
1 roku do  

2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  21111  1053  1430  1348  1066  779  758  426  14253  
TOTAL          
18-24 lata 1431  9  32  17  5  .  .  5  1359  
25-29 2236  46  116  113  48  22  13  16  1864  
30-34 2633  91  240  207  117  79  46  37  1817  
35-44 5396  325  424  402  314  206  198  99  3429  
45-54 4369  302  298  286  251  192  225  104  2712  
55-59 2401  125  140  151  148  138  146  65  1487  
60-64 years 2646  155  180  173  184  140  130  100  1585  
w tym:           
of which:          

Kobiety 10447  933  1412  1325  1057  772  749  413  3786  
Females          
18-24 lata 663  9  31  17  5  . .  5  593  
25-29 1057  40  116  112  48  22  13  16  691  
30-34 1273  65  240  206  115  78  46  35  487  
35-44 2640  267  421  397  313  204  191  97  751  
45-54 2179  283  290  281  248  188  223  100  566  
55-59 1234  118  139  147  146  138  145  62  337  
60-64 years 1402  151  176  164  182  140  130  98  362  
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Tabl. 40. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz wieku, płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by age, sex and place of residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: Brak przerw  

w pracy 
trwających  

przynaj-
mniej 

miesiąc 
związanych 

z opieką 
nad dziećmi 

Lack of 
breaks from 
work of at 
least one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy do 

1 roku 
(włącznie) 

over  
6 months  

up to 1 year 
(inclusively) 

powyżej  
1 roku do 

 2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 12622  714  938  852  688  494  486  217  8234  
URBAN AREAS          
18-24 lata 698  6  18  7  .  .  .  -  662  
25-29 1256  22  65  59  26  13  11  6  1054  
30-34 1639  64  160  132  69  42  26  16  1131  
35-44 3330  227  288  258  186  125  117  47  2082  
45-54 2545  201  187  179  164  108  141  49  1515  
55-59 1447  83  95  98  106  95  102  39  830  
60-64 years 1708  111  125  119  134  109  89  61  961  
WIEŚ 8489  339  492  496  379  285  271  209  6019  
RURAL AREAS          
18-24 lata 733  .  14  11  .  .  -  5  698  
25-29 980  23  51  54  22  9  .  10  810  
30-34 993  26  81  75  48  37  21  21  686  
35-44 2066  98  136  144  128  81  80  52  1347  
45-54 1824  101  111  107  87  84  83  55  1196  
55-59 954  43  45  53  42  44  44  26  658  
60-64 years 938  44  55  54  50  30  41  40  624  
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Tabl. 41. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 
Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by level of education, sex and place of residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: 

Brak przerw  
w pracy 

trwających  
przynaj-

mniej 
miesiąc 

związanych  
z opieką nad 

dziećmi 
Lack of 

breaks from 
work of at 
least one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy 
do 1 roku 
(włącznie) 

over 6 
months up 

to  
1 year 

(inclusively) 

powyżej  
1 roku do  

2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  21111  1053  1430  1348  1066  779  758  426  14253  
TOTAL          
Wyższe 6562  420  668  551  358  206  125  92  4142  
Tertiary          
Policealne i średnie 

zawodowe 5650  272  351  348  331  259  245  114  3730  
Post-secondary and 

vocational 
secondary          

Średnie 
ogólnokształcące 1956  95  124  131  96  75  80  43  1312  
General secondary          
Zasadnicze zawodowe 5518  211  224  255  233  192  246  129  4027  
Basic vocational          
Gimnazjalne i niższe 1425  55  63  62  49  47  61  48  1041  
Lower secondary and 

below          
w tym:           
of which:          

Kobiety 10447  933  1412  1325  1057  772  749  413  3786  
Females          
Wyższe 3817  375  662  543  355  204  124  89  1464  
Tertiary          
Policealne 
i średnie 
zawodowe 2769  244  349  344  328  258  242  108  894  

Post-secondary and 
vocational 
secondary          

Średnie 
ogólnokształcące 1135  87  119  130  96  74  80  43  506  

General secondary          
Zasadnicze 

zawodowe 2065  174  219  246  230  189  245  125  638  
Basic vocational          
Gimnazjalne  

i niższe 661  52  62  62  47  47  59  48  284  
Lower secondary 

and below          
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Tabl. 41. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz poziomu wykształcenia, płci i miejsca 
zamieszkania (dok.) 
Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by level of education, sex and place of residence (cont.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: 

Brak przerw  
w pracy 

trwających  
przynaj-

mniej 
miesiąc 

związanych 
z opieką 

nad 
dziećmi 
Lack of 
breaks 

from work 
of at least 

one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy do 

1 roku 
(włącznie) 

over 6 
months up 

to  
1 year 

(inclusively) 

powyżej  
1 roku do  

2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 12622  714  938  852  688  494  486  217  8234  
URBAN AREAS          
Wyższe 4914  321  484  397  257  151  95  54  3155  
Tertiary          
Policealne i średnie 

zawodowe 3316  191  224  214  214  172  163  55  2081  
Post-secondary and 

vocational 
secondary          

Średnie 
ogólnokształcące 1275  68  81  89  65  51  57  25  839  
General secondary          
Zasadnicze zawodowe 2563  114  117  122  132  96  134  69  1779  
Basic vocational          
Gimnazjalne i niższe 554  20  32  29  19  24  37  14  380  
Lower secondary and 

below          
WIEŚ 8489  339  492  496  379  285  271  209  6019  
RURAL AREAS          
Wyższe 1648  99  184  154  101  55  30  38  986  
Tertiary          
Policealne i średnie 

zawodowe 2335  81  128  134  117  87  82  57  1649  
Post-secondary and 

vocational 
secondary          

Średnie 
ogólnokształcące 681  27  43  42  31  24  23  19  473  
General secondary          
Zasadnicze zawodowe 2954  97  107  133  101  95  113  59  2249  
Basic vocational          
Gimnazjalne i niższe 871  35  31  32  29  23  24  35  661  
Lower secondary and 

below          
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Tabl. 42. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania 
Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by employment status, sex and place of residence 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: 

Brak przerw  
w pracy 

trwających  
przynaj-

mniej 
miesiąc 

związanych  
z opieką nad 

dziećmi 
Lack of 

breaks from 
work of at 
least one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy 
do 1 roku 
(włącznie) 

over 6 
months up 

to  
1 year 

(inclusively) 

powyżej  
1 roku do  

2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
OGÓŁEM  21111  1053  1430  1348  1066  779  758  426  14253  
TOTAL          
Pracujący 16165  806  1115  975  698  464  335  232  11541  
Employed persons          

w wymiarze czasu 
pracy:  

in working time          
pełnym                     15053  749  1024  888  629  400  281  205  10876  
full-time          
niepełnym                1111  57  91  87  68  64  53  27  664  
part-time          

w sektorze:          
in:           

publicznym              3826  298  415  359  259  159  97  72  2167  
public sector          
prywatnym               12339  508  700  616  439  304  238  160  9374  
private sector          

Pracownicy najemni   12889  668  947  829  580  394  283  181  9007  
Employees          
w sektorze:          
in:           

publicznym              3826  298  415  359  259  159  97  72  2167  
public sector          
prywatnym               9063  369  532  470  321  235  186  110  6840  
private sector          

Pracujący na własny 
rachunek                     2884  111  140  118  92  60  42  41  2279  
Self-employed          
Pomagający 
bezpłatnie 
członkowie rodzin       392  28  28  28  25  9  10  9  255  
Contributing family 
workers          

Bezrobotni 515  12  16  25  19  19  22  7  394  
Unemployed persons          
Bierni zawodowo 4431  234  298  348  349  296  401  187  2318  
Economically inactive 
persons          
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Tabl. 42. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 
Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: 

Brak przerw  
w pracy 

trwających  
przynaj-

mniej 
miesiąc 

związanych  
z opieką nad 

dziećmi 
Lack of 

breaks from 
work of at 
least one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy do 

1 roku 
(włącznie) 

over 6 
months up 

to  
1 year 

(inclusively) 

powyżej  
1 roku do  

2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
w tym:           
of which:          

Kobiety 10447  933  1412  1325  1057  772  749  413  3786  
Females          
Pracujący 7293  696  1102  958  694  459  334  221  2829  
Employed persons          

w wymiarze czasu 
pracy:  

in working time          
pełnym                  6547  642  1010  871  626  395  281  195  2525  
full-time          
niepełnym             746  54  91  87  68  64  52  26  304  
part-time          

w sektorze:          
in:           

publicznym           2349  275  414  354  259  158  97  71  723  
public  sector          
prywatnym            4944  422  688  604  436  302  237  150  2106  
private  sector          

Pracownicy 
najemni                 6125  573  937  819  577  391  282  173  2373  

Employees          
w sektorze:          
in:           

publicznym           2349  275  414  354  259  158  97  71  723  
public sector          
prywatnym            3777  298  524  465  319  233  185  103  1650  
private sector          

Pracujący na 
własny 
rachunek               937  96  136  111  92  60  42  39  362  

Self-employed          
Pomagający 

bezpłatnie 
członkowie 
rodzin                    231  28  28  28  25  9  10  9  94  

Contributing 
family workers          

Bezrobotni 225  12  15  23  18  19  22  6  110  
Unemployed 

persons          
Bierni zawodowo 2929  225  296  343  344  294  394  186  848  
Economically 

inactive persons          
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Tabl. 42. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (cd.) 
Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: 

Brak przerw  
w pracy 

trwających  
przynaj-

mniej 
miesiąc 

związanych  
z opieką nad 

dziećmi 
Lack of 

breaks from 
work of at 
least one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy 
do 1 roku 
(włącznie) 

over 6 
months up 

to  
1 year 

(inclusively) 

powyżej  
1 roku do  

2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
MIASTA 12622  714  938  852  688  494  486  217  8234  
URBAN AREAS          
Pracujący 9744  553  740  616  445  295  215  119  6762  
Employed persons          

w wymiarze czasu 
pracy:  

in working time          
pełnym                    9047  516  683  561  404  256  185  104  6338  
full-time          
niepełnym               697  37  56  55  41  39  30  15  423  
part-time          

w sektorze:          
in:           

publicznym              2643  222  294  247  174  112  69  40  1485  
public sector          
prywatnym              7101  332  445  369  271  183  146  79  5277  
private sector          

Pracownicy najemni  8358  487  658  557  395  261  188  105  5707  
Employees          
w sektorze:          
in:           

publicznym             2643  222  294  247  174  112  69  40  1485  
public sector          
prywatnym              5715  266  364  310  221  149  119  65  4222  
private sector          

Pracujący na własny 
rachunek                     1343  62  77  55  49  31  24  14  1032  
Self-employed          
Pomagający 
bezpłatnie 
członkowie rodzin      43  .  5  . .  .  .  .  23  
Contributing family 
workers          

Bezrobotni 321  9  11  21  10  16  16  5  233  
Unemployed persons          
Bierni zawodowo 2558  152  187  215  233  183  256  92  1239  
Economically inactive 
persons          
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Tabl. 42. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały 
przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 
15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz statusu na rynku pracy, płci i miejsca 
zamieszkania (dok.) 
Persons employed or not employed but having previous job experience who have ever had a break in 
performing work due to taking care of own children aged below 15 years by the duration of the breaks 
from work and by employment status, sex and place of residence (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Czas trwania przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi: 
Duration of the breaks from work related to taking care of children: 

Brak przerw  
w pracy 

trwających  
przynaj-

mniej 
miesiąc 

związanych  
z opieką nad 

dziećmi 
Lack of 

breaks from 
work of at 
least one 
month’s 
duration 
related to 

taking care 
of children 

6 miesięcy 
lub krócej 
6 months 

or less 

powyżej  
6 miesięcy 
do 1 roku 
(włącznie) 

over 6 
months up 

to  
1 year 

(inclusively) 

powyżej  
1 roku do  

2 lat 
(włącznie) 

over 1 year 
up to  

2 years 
(inclusively) 

powyżej  
2 lat do  

3 lat 
(włącznie) 

over 2 years 
up to  

3 years 
(inclusively) 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

(włącznie) 
over 3 years 

up to  
5 years 

(inclusively) 

powyżej 
5 lat 
over  

5 years 

respondent 
nie potrafił 

określić 
respondent 
could not 

specify 

w tysiącach  in thousands 
WIEŚ 8489  339  492  496  379  285  271  209  6019  
RURAL AREAS          
Pracujący 6421  253  375  359  253  169  120  112  4779  
Employed persons          

w wymiarze czasu 
pracy:  

in working time          
pełnym                    6006  233  340  328  226  144  96  101  4538  
full-time          
niepełnym               415  20  35  31  28  25  24  11  241  
part-time          

w sektorze:          
in:           

publicznym              1183  77  121  112  85  47  28  32  682  
public sector          
prywatnym              5238  177  255  247  168  121  92  80  4097  
private sector            

Pracownicy najemni  4531  180  289  272  186  133  95  76  3299  
Employees          
w sektorze:          
in:           

publicznym             1183  77  121  112  85  47  28  32  682  
public sector          
prywatnym              3348  104  168  160  100  86  68  45  2618  
private sector          

Pracujący na własny 
rachunek                     1541  50  63  63  43  29  18  27  1248  
Self-employed          
Pomagający 
bezpłatnie 
członkowie rodzin      349  23  24  24  25  7  6  8  232  
Contributing family 
workers          

Bezrobotni 194  .  5  .  9  .  6  .  161  
Unemployed persons          
Bierni zawodowo 1874  82  111  134  116  113  145  94  1078  
Economically inactive 
persons          
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Tabl. 43. Osoby niepracujące, które nigdy nie pracowały według związku niepodjęcia pracy z opieką nad 
innymi osobami oraz według wieku, płci i miejsca zamieszkania 
Not employed persons who have never worked by the connection of not taking a job with taking care 
of other persons and by age, sex and place of residence 

* bez podziału według wieku ze względu na równomierny rozkład oszacowań o niewielkich wartościach * without breakdown by age 
due to the even distribution of estimates of small values 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Powód niepodjęcia pracy związany z opieką nad innymi osobami: 
The reason for not taking a job connected with taking care of other 

persons: 

ogółem 
total 

w tym wyłącznie nad dziećmi w wieku 
poniżej 15 lat 

in which only of children aged 
below 15 years 

 w tysiącach  in thousands 

OGÓŁEM  1858  261  217  
TOTAL    
18-24 lata 1247  45  27  
25-29 208  65  62  
30-34 117  54  48  
35-44 155  45  42  
45-54 74  27  22  
55-64 years 57  26  16  
Mężczyźni* 800  8  .  
Males    
Kobiety 1058  252  215  
Females    
18-24 lata 640  44  27  
25-29 137  64  61  
30-34 71  50  48  
35-44 107  43  42  
45-54 54  25  22  
55-64 years 48  26  16  
MIASTA 918  93  78  
URBAN AREAS    
18-24 lata 653  16  13  
25-29 106  24  21  
30-34 48  19  15  
35-44 61  16  14  
45-54 27  7  6  
55-64 years 23  10  9  
WIEŚ 939  168  139  
RURAL AREAS    
18-24 lata 593  29  14  
25-29 102  42  42  
30-34 69  33  33  
35-44 94  29  28  
45-54 48  19  15  
55-64 years 34  15  6  
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Tabl. 44. Osoby mieszkające w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczenia 500+ według jego 
wpływu na działania* mające na celu zmianę sytuacji osoby na rynku pracy według rodzaju działania, 
płci i miejsca zamieszkania 
Persons living in households using the 500+ benefit according to its impact on the activities* aimed at 
changing the situation of a person on the labour market by kind of the activity, sex and place of 
residence 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Males 

 Kobiety 
Females 

Miasta 
Urban areas 

Wieś 
Rural areas 

w tysiącach  in thousands 

 OGÓŁEM  TOTAL 

OGÓŁEM     5933 2683 3250 3098 2834 
TOTAL      

żadne działania nie 
zostały podjęte: 5641 2630 3011 2924 2718 

no activities were taken:      
z ogółem: wybrane 

działania mające na 
celu zmianę sytuacji 
osoby na rynku pracy:      

of total: selected activities 
aimed at changing the 
situation of a person on 
the labour market:      
rozpoczęcie 

poszukiwania pracy     75 19 56 47 28 
start looking for a job      
zaprzestanie 

poszukiwania pracy    34 - 34 16 18 
stop looking for a 

jobones      
podjęcie pracy       76 11 65 39 37 
taking up work      
rezygnacja z pracy      33 . 32 17 16 
resignation from work      
zmiana miejsca pracy       28 9 19 23 5 
change of place of work      
zwiększenie wymiaru 

czasu pracy      10 6 5 7 . 
increasing working time      
zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy 22 5 17 13 8 
reduction of working 

time  
 

 
 

 

* dane zawarte w tablicy odnoszą się do działań wskazanych przez respondentów jako te, które miały najważniejszy wpływ na ich 
sytuację na rynku pracy * the data contained in the table refer to activities indicated by the respondents as those that had the most 
significant impact on their situation on the labour market 
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Tabl. 44. Osoby mieszkające w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczenia 500+ według jego 
wpływu na działania* mające na celu zmianę sytuacji osoby na rynku pracy według rodzaju działania, 
płci i miejsca zamieszkania (dok.) 
Persons living in households using the 500+ benefit according to its impact on the activities* aimed at 
changing the situation of a person on the labour market by kind of the activity, sex and place of 
residence (cont.) 

 
Ogółem 

Total 
Mężczyźni 

Males 
 Kobiety 
Females 

Miasta 
Urban areas 

Wieś 
Rural areas 

w tysiącach  in thousands 

 w tym: RODZICE  in which: PARENTS 

OGÓŁEM     5303 2370 2932 2848 2454 
TOTAL      

żadne działania nie 
zostały podjęte: 5019 2320 2699 2677 2342 

no activities were taken:      
z ogółem: wybrane 

działania mające na 
celu zmianę sytuacji 
osoby na rynku pracy:      

of total: selected activities 
aimed at changing the 
situation of a person on 
the labour market:      
rozpoczęcie 

poszukiwania pracy     73 18 55 46 27 
start looking for a job      
zaprzestanie 

poszukiwania pracy    34 - 34 16 18 
stop looking for a job      
podjęcie pracy       73 9 64 38 35 
taking up work      
rezygnacja z pracy      31 . 31 16 15 
resignation from work      
zmiana miejsca pracy       27 9 19 23 . 
change of place of work      
zwiększenie wymiaru 

czasu pracy      10 6 . 7 . 
increasing working time      
zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy 22 5 17 13 8 
reduction of working 

time      

* dane zawarte w tablicy odnoszą się do działań wskazanych przez respondentów jako te, które miały najważniejszy wpływ na ich 
sytuację na rynku pracy * the data contained in the table refer to activities indicated by the respondents as those that had the most 
significant impact on their situation on the labour market 
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UWAGI METODOLOGICZNE METHODOLOGICAL NOTES 

1. KONCEPCJA BADANIA I LOSOWANIE PRÓBY 1. CONCEPTION OF THE SURVEY AND SAMPLE 
SELECTION 

Badanie „Praca a obowiązki rodzinne” zostało przeprowadzone 
w II kwartale 2018 r. jako moduł do Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badanie modułowe jest 
dodatkowym badaniem realizowanym jednocześnie 
z badaniem podstawowym pozwalającym na rozszerzenie 
zakresu informacji zdobywanych w badaniu podstawowym. 
Badania modułowe realizowane z BAEL poświęcone są 
określonej tematyce związanej z rynkiem pracy 
i przeprowadzane jednorazowo (lub cyklicznie) na próbie 
mieszkań wylosowanych do realizacji BAEL w określonym 
kwartale.  
Podstawowe Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności1 oraz 
badanie modułowe „Praca a obowiązki rodzinne” 
przeprowadzone zostały metodą reprezentacyjną, która 
umożliwia uogólnianie wyników2 na populację generalną 
(ludność Polski3 w wieku 15 lat i więcej). Zastosowana metoda 
obserwacji ciągłej (ruchomy tydzień badania)4 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 
Operatu do Badań Społecznych (OBS) stworzonego m.in. 
w oparciu o Krajowy Rejestr Podziału Terytorialnego Kraju, 
zawierającego m.in. wykaz terytorialnych jednostek 
statystycznych oraz wykaz adresowy mieszkań w układzie 
poszczególnych rejonów statystycznych i obwodów spisowych. 

The survey “Reconciliation between work and family life” was 
carried out in the second quarter of 2018 as the module of the 
Labour Force Survey (LFS). A module survey is 
a supplementary survey carried out with the core survey 
allowing extension of the scope of information collected in 
the core survey. The LFS modules comprise surveys devoted to 
particular issues connected with the labour market conducted 
as one-off survey (or periodically) on the sample of dwellings 
selected to the LFS in a particular quarter.  
 
 
The core Labour Force Survey1 and the module survey 
“Reconciliation between work and family life” were carried out 
with the use of a probability sample survey method, which 
allows generalization of the results2 over the general 
population (population of Poland3 aged 15 years and more). 
The applied method of continuous observation (mobile survey 
week)4 allows presentation of the situation on the labour 
market during the entire quarter. The sampling for the LFS 
follows the principles of the two-stage sampling. The first-
stage sampling units are census units called census clusters in 
urban areas, while in rural areas they comprise enumerations 
districts. The second-stage sampling units are dwellings. The 
selections of the first-stage sampling units and dwellings is 
carried out on the basis of the Sampling Frame for Social 
Surveys based, inter alia, on the National Official Register of 
the Territorial Division of the Country, including, inter alia, the 
list of territorial statistical units and the address register of 
dwellings aggregated in accordance with particular statistical 
units and census enumeration districts. 

                                                            
1 Szczegółowe informacje dotyczące metodologii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności zawarte są w kwartalnej publikacji GUS „Aktywność 
Ekonomiczna Ludności Polski” oraz w zeszycie metodologicznym BAEL, dostępnych w Internecie pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/ oraz https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-
metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci,3,1.html  
1 Detailed information concerning the Labour Force Survey methodology is available in quarterly publication “Labour Force Survey in Poland” and in 
methodological report on LFS (in Polish only) available on the Internet at the address: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-
bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/ and https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-
metodologiczny-badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci,3,1.html 
2 Do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bieżących 
bilansów, dla których od 2010 r. podstawą (bazą wyjściową) są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31.03.2011 r., a dane 
składowe (urodzenia, zgony i migracje) pochodzą z rejestrów urzędów stanu cywilnego, biur ewidencji poszczególnych gmin oraz PESEL (Por.: „Ludność. 
Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r.” stan w dniu 31 grudnia, GUS, 2017.) 
2 Since 2010 , for generalisation of the survey results over the general population there have been used the data on the population of Poland aged 15 
years and more coming from current balances for which the base (initial basis) has been the results of the National Census of Population and Housing of 
3 March 2011, while the vital statistics (births, deaths and migration) come from the registers of civil status offices, register offices of particular gminas 
and PESEL (See: “Population. Size and structure and vital statistics in Poland by territorial division in 2017. As of December 31, GUS, 2017.) 
3 Ludność Polski w BAEL (i jego modułach) odnosi się do kategorii ludności wg definicji krajowej pomniejszonej o ludność przebywającą poza 
mieszkaniami, która nie jest podmiotem badania, tj. członków gospodarstw domowych przebywających poza gospodarstwem domowym (za granicą lub 
w gospodarstwach zbiorowych takich jak: hotele pracownicze, domy studenckie, internaty, domy opieki społecznej, itp.) 12 miesięcy lub dłużej. 
3 Population of Poland in the LFS (and its 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, student hostels, nursing homes, etc.) for duration of 12 months or longer. 
4 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. 
4 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. 
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Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzone 
zostało przy użyciu dwóch formularzy: 

• Kartoteki Gospodarstwa Domowego ZG, która przeznaczona 
jest dla każdego gospodarstwa domowego znajdującego się w 
wylosowanym mieszkaniu; 
• Ankiety ZD, wypełnianej dla każdej osoby w wieku 15 lat 
i więcej, będącej członkiem gospodarstwa domowego 
w wylosowanym mieszkaniu, obecnej w gospodarstwie 
domowym lub nieobecnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy. 
Ankieta ZD zawiera pytania dotyczące sytuacji w zakresie 
aktywności ekonomicznej respondenta w badanym tygodniu, 
tzn. faktu wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub 
biernym zawodowo, przeszłości zawodowej, poszukiwania 
pracy, a także informacje dodatkowe obejmujące m.in. 
edukację, w tym dokształcanie. 
Badanie „Praca a obowiązki rodzinne” przeprowadzone zostało 
w II kwartale 2018 r. przy pomocy dodatkowej ankiety o 
symbolu ZD-E, skierowanej do osób w wieku 18 - 64 lata, 
będących członkami gospodarstw domowych w mieszkaniach 
wylosowanych do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, 
dla których wypełniono ankietę ZD. Z powodu odmowy 
udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety modułowej liczba 
przeprowadzonych wywiadów ZD-E była niższa o 8843 od 
liczby zebranych ankiet ZD dla osób w wieku 18 – 64 lata.  

Niniejsze badanie modułowe stanowi nawiązanie do badań o 
takiej samej tematyce przeprowadzonych w roku 2005 oraz 
2010. Porównywalność do tych badań jest jednak w dużym 
stopniu ograniczona ze względu na modyfikacje treści i 
zakresu pytań w kolejnych edycjach, stąd zalecana jest 
ostrożność przy przeprowadzaniu analizy porównawczej 
wyników badań zrealizowanych w wymienionych okresach. 

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 – Wydział Systemów 
Pozyskiwania Danych w Radomiu. 

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 who is a member of a household in the sampled 
dwelling present in the household or absent for a period not 
exceeding 12 months. 
The ZD questionnaire includes questions concerning the 
situation in respect to the respondent’s economic activity in 
the surveyed week, i.e. the fact of performing work, being 
unemployed or economically inactive, occupational history, 
job search, and also additional information including, inter 
alia, education and training. 
The survey “Reconciliation between work and family life” was 
carried out in the second quarter of 2018 with the use of an 
additional ZD-E questionnaire addressed to persons aged 18 - 
64 years, members of the households in the dwellings 
selected to the Labour Force Survey for whom the ZD 
questionnaire was completed. The number of completed ZD-E 
questionnaires was lower by 8843 than the number of the 
collected ZD questionnaires for persons aged 18 - 64 years 
due to refusals to participate in the interview. 

The presented module survey constitutes reference to the 
surveys on the same issues carried out in the years 2005 and 
2010. However, comparability with these surveys is strongly 
limited due to modification of the content and range of 
questions in successive editions, therefore a careful approach 
is recommended in carrying out comparative analyses of the 
results of the surveys conducted in the mentioned periods. 

Similarly to the core Labour Force Survey, the module survey 
was carried out by the statistical offices in all voivodships, 
while the computer compilation of the survey results was 
done by the Statistical Computing Centre – the Data Obtaining 
Systems Division in Radom. 

 
2. CEL I DEFINICJE ZASTOSOWANE W BADANIU 

MODUŁOWYM „PRACA A OBOWIĄZKI RODZINNE” 

Podstawą prawną do realizacji badania „Praca a obowiązki 
rodzinne” był „Program Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej na 2018 r.” Badanie zostało ujęte w programie 
modułów ad hoc do europejskiego Badania Siły Roboczej – LFS 
(w Polsce realizowanego jako BAEL), na lata 2016-2018 
(rozporządzenie Komisji (UE) NR 318/2013 z dnia 8 kwietnia 
2013 r., zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 
NR 1397/2014 z dnia 22 października 2014 r.). Aktem prawnym 
bezpośrednio wprowadzającym w/w badanie modułowe 
w krajach Unii Europejskiej było rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2016/2236 z dnia 12 grudnia 2016 r.  

Głównym celem badania „Praca a obowiązki rodzinne” 
prowadzonego w krajach członkowskich Unii Europejskiej było 
uzyskanie zestawu porównywalnych danych wysokiej jakości 

 

2. THE OBJECTIVE AND DEFINITIONS USED IN THE 
MODULE SURVEY “RECONCILIATION BETWEEN 
WORK AND FAMILY LIFE” 
The legal basis for the survey “Reconciliation between work 
and family life” was the “Programme of Statistical Surveys of 
the Official Statistics for 2018”. The survey was included in the 
programme of ad hoc module surveys for the European 
Labour Force Survey – LFS (in Poland it is implemented as 
BAEL [The Survey on Economic Activity of Population]) for the 
years 2016-2018 (Commission Regulation (EU) No. 318/2013 of 
8 April 2013, amended by the Commission Delegated 
Regulation (EU) No. 1397/2014 of 22 October 2014). The legal 
act implementing the above-mentioned module survey in the 
European Union Member States is Commission Implementing 
Regulation (EU) 2016/2236 of 12 December 2016.  
The main objective of the survey “Reconciliation between 
work and family life” carried out in the European Union 
Member States was obtaining a set of high quality comparable 
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pozwalających na monitorowanie polityk promujących 
równość płci oraz równowagę między pracą a życiem 
prywatnym oraz przyczyniających się do realizacji wspólnych 
celów określonych w strategii na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn, w szczególności w zakresie osiągnięcia 
jednakowego poziomu niezależności ekonomicznej kobiet 
i mężczyzn. W ramach przeprowadzonego badania 
modułowego uzyskano informacje na temat możliwości 
i sposobów łączenia pracy zawodowej z obowiązkami 
związanymi z opieką nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat oraz 
innymi członkami rodziny w wieku 15 lat i więcej 
wymagającymi opieki ze względu na stan zdrowia lub podeszły 
wiek, dotyczące w szczególności: 
• korzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług 

opiekuńczych dla dzieci poniżej 15 lat,  
• przyczyn niekorzystania z formalnych/zinstytucjo-

nalizowanych usług opiekuńczych dla dzieci poniżej 15 lat,  
• wpływu obowiązków opiekuńczych na sytuację zawodową 

respondenta, 
• możliwości elastycznej organizacji pracy z powodu 

obowiązków opiekuńczych,  
• trudności w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami 

opiekuńczymi,  
• przerw w karierze związanych z opieką nad dziećmi lub innymi 

członkami rodziny, 
• redukcji wymiaru czasu pracy związanej z opieką nad dziećmi 

lub innymi członkami rodziny, 
• wpływu otrzymywania świadczenia wychowawczego „500+” na 

zmianę sytuacji respondenta na rynku pracy. 

data allowing monitoring of the policies promoting gender 
equality and balance between work and private life, as well as 
pursuing common objectives laid down in the strategy for 
equality between men and women, particularly in the scope of 
achievement of equal level of economic independence of men 
and women. The conducted module survey provided the 
information regarding possibilities and ways of combining 
paid work with responsibilities related to care of children 
aged below 15 years or other household members aged 15 
years or more requiring care due to their health condition or 
elderly age, concerning in particular: 
 
 
• the usage of formal/institutionalised care services for 

children aged below 15 years, 
• reasons for not using formal/institutionalised care 

services for children aged below 15 years,  
• the impact of care responsibilities on the occupational 

situation of respondents, 
• possibility for flexible work organisation due to the care 

responsibilities, 
• difficulties in combining paid work with care 

responsibilities, 
• breaks in career related to the care of children or other 

family members,  
• reduction in working hours related to the care of children 

or other family members, 
• the impact of receiving childcare benefit “500+” on the 

change in the respondent’s situation on the labour 
market. 

Objaśnienia wybranych pojęć stosowanych w badaniu: 
• sprawowanie opieki mogło odnosić się do dzieci w wieku 

poniżej 15 lat (własnych lub żony/partnerki, 
męża/partnera) lub pozostałych osób, do których 
zaliczono dzieci w wieku 15 lat i więcej oraz innych 
członków rodziny wymagających opieki ze względu na stan 
zdrowia lub w przypadku osób starszych na podeszły wiek; 
dzieci oraz pozostałe osoby wymagające opieki mogły 
mieszkać w tym samym lub innym gospodarstwie 
domowym; 

• sformułowanie „własne dzieci” oznacza dzieci biologiczne, 
adoptowane, przysposobione, oraz pasierbów/pasierbice; 

• za osoby sprawujące opiekę nad innymi uznawane były te 
osoby, które opiekowały się dziećmi w wieku poniżej 15 lat 
mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym lub 
deklarowały sprawowanie regularnej opieki nad dziećmi 
w wieku poniżej 15 lat mieszkającymi w innym 
gospodarstwie domowym lub nad pozostałymi osobami 
(niezależnie czy mieszkały w tym samym czy innym 
gospodarstwie domowym); za opiekę regularną uznawano 
sytuacje, gdy respondent opiekował się daną osobą 
przynajmniej przez kilka godzin tygodniowo. Brane pod 
uwagę były także takie przypadki, gdy respondent pełnił 
obowiązki opiekuńcze np. co drugi tydzień – wówczas 
przeciętnie w miesiącu opieka powinna była trwać również 
przynajmniej kilka godzin w przeliczeniu na 1 tydzień; 
 

Explanations of the selected categories used in the survey: 
• taking care could refer to children aged below 15 years 

(respondent’s own or respondent’s spouse/partner’s) or 
other persons among whom were included children aged 
15 years or more or other family members requiring care 
because of their health condition or in case of elderly 
persons because of their age; children and other persons 
requiring care could live in the same or another 
household; 

• “own children” means natural (biological), adopted, 
fostered or stepchildren; 

• as persons taking care of others were considered persons 
who took care of children aged below 15 years living in 
the same household, or declared performing regular care 
of children aged below 15 years living in another 
household or other persons (regardless whether they 
lived in the same or another household); the care was 
considered regular if the respondent looked after a given 
person for at least some hours per week. There were also 
included such cases when the respondent performer care 
responsibilities, e.g. every second week – then, on 
average the care should be at least several hours per 
week; 
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• opieka nad dziećmi odnosiła się do czynności takich jak: 
opieka osobista, odrabianie pracy domowej, zabawa, czytanie, 
wspólne spędzanie czasu (spacery, wyjście do kina itp.), 
podwożenie (np. do szkoły, na zajęcia dodatkowe); opieka 
nad pozostałymi osobami odnosiła się do takich czynności 
jak opieka osobista (np. ubieranie, mycie, karmienie), pomoc 
fizyczna (np. przy chodzeniu, poruszaniu się), podwożenie, 
pomoc w wypełnianiu dokumentów lub załatwianiu spraw 
finansowych, pomoc domowa (np. zajęcia domowe, pranie, 
zakupy); samo wsparcie finansowe nie stanowi opieki, a więc 
nie było uwzględniane; 

• formalne/zinstytucjonalizowane usługi opieki nad dziećmi 
obejmują wszelkie formy opieki organizowane przez instytucje 
prywatne lub publiczne, np. żłobki, przedszkola, świetlice 
przyszkolne lub pozaszkolne. Do tej kategorii zaliczana jest 
także opieka sprawowana przez osoby zawodowo wykonujące 
legalną pracę w zawodzie opiekuna/opiekunki: mogą to być 
osoby podejmujące to zajęcie jako pracę w ramach własnej 
działalności lub poprzez firmę/agencję pośredniczącą, jak 
również opiekunki/opiekunowie zatrudnieni bezpośrednio 
przez rodziców, pod warunkiem, że pracują w oparciu o umowę 
zawartą w formie pisemnej i otrzymują ustalone wynagrodze-
nie zgodne z zapisami tej umowy (wiąże się to również  
z odprowadzaniem wszystkich wymaganych prawem składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków – mogą być one pokrywane 
przez budżet państwa lub bezpośrednio przez rodziców); 

• pod pojęciem przerwy w wykonywaniu pracy zawodowej 
rozumiano okres przynajmniej 1 miesiąca, w którym 
respondent nie pracował w związku z opieką nad własnymi 
dziećmi w wieku poniżej 15 lat. Okres ten mógł wystąpić 
kiedykolwiek w ciągu całej pracy zawodowej danej osoby, 
a minimalny czas trwania przerwy określony jako 1 miesiąc 
musiał być ciągły i nie mógł się składać z kilku krótkich 
okresów sumujących się na niego. Przerwa w wykonywaniu 
pracy zawodowej mogła obejmować urlop macierzyński, 
rodzicielski, wychowawczy, inne przerwy uzgodnione 
z pracodawcą, rezygnację z pracy, zakończenie/przerwanie 
pracy na własny rachunek itp., mogła też dotyczyć sytuacji 
odroczenia momentu rozpoczęcia pracy zawodowej 
po zakończeniu edukacji - ze względu na urodzenie 
dziecka i/lub opiekę nad nim. Przerwa mogła dotyczyć 
również sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim 
przyznanym na opiekę nad chorym dzieckiem – warunkiem 
był czas trwania takiego zwolnienia, który musiał wynosić 
zgodnie z wcześniej wspomnianymi zasadami co najmniej 
miesiąc (bez przerwy). 

• care of children included activities such as: personal 
care, helping in homework, playing games, reading, 
spending time together (walks, going to cinema, etc.), 
giving a lift (to school or after-school activities); care of 
other persons included personal care (e.g. dressing, 
washing, feeding), physical help (e.g. walking, moving), 
giving a lift, helping with paperwork or financial matters, 
domestic help (e.g. housework, laundry, shopping); 
financial support itself is not considered as care, hence it 
was not included; 

• formal/institutionalised childcare services include all 
forms of care organized by private or public institutions, 
e.g. crèches, kindergartens, after school centres based in 
a school or outside a school. In this category there is also 
included care provided by legally employed professional 
childminders: they may comprise persons taking up this 
activity as self-employed or through an intermediary 
company/agency, as well as childminders hired directly 
by the parents, providing that they are employed on the 
basis of a written contract and are paid according to this 
contract (it also requires payment of all obligatory 
contributions towards social insurance and taxes - they 
may be covered from the state budget or paid directly by 
the parents);  

• as a break in employment was understood a period of at 
least 1 month’s duration during which the respondent did 
not work due to the care of own children younger than 15 
years. This period could occur any time within the entire 
employment history of a given person, while a minimal 
duration of a break specified as 1 month had to be 
continuous and could not consist of a few short period 
summing up to it. The break in performing work could 
involve taking maternity, parental or childcare leave, 
other interruptions agreed with the employer, quitting a 
job, shutting down own business or interrupting 
conducting business, etc.; the break could also mean not 
starting work right after having completed education – 
because of giving birth and/or taking care of a child. The 
break could also refer to the situation when a respondent 
stayed on a sick leave granted for taking care of a sick 
child – providing that the duration of such leave 
comprised, in accordance with the previously mentioned 
rules, at least one month (uninterrupted). 

3. PODSTAWOWE DEFINICJE BAEL STOSOWANE W II 
KWARTALE 2018 R. 

Podstawą metodologii BAEL są definicje dotyczące aktywności 
ekonomicznej ludności, które opierają się na Rezolucji w sprawie 
statystyk ludności aktywnej zawodowo, zatrudnienia, bezrobocia  
i niepełnozatrudnienia, 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. 
Definicje te zostały uszczegółowione przez Eurostat, m.in.  
w celu poprawy porównywalności danych w obrębie UE, 
pozostając przy tym zgodnymi z wytycznymi MOP.  

3. BASIC LFS DEFINITIONS USED IN THE II 
QUARTER OF 2018 

The LFS methodology is based on the definitions concerning 
economically active population, which were implemented by 
the Resolution on economically active population, employment, 
unemployment and underemployment, adopted by the Thirteenth 
International Conference of Labour Statisticians in October 
1982 (with later amendments), and recommended for the use 
in particular countries by the International Labour Organization. 
The definitions were specified by the Eurostat, inter alia, in 
order to improve data comparability within the EU, and at the 
same time to ensure their compliance with the ILO guidelines. 
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Przedmiotem badania jest sytuacja 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 zatrudnione 
w charakterze pracownika najemnego, pracowały we 
własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub 
prowadziły własną działalność gospodarczą poza 
rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) 
w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub 
rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, 

√ miały pracę, ale jej nie wykonywały: 
• z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub wypoczynkowego, 
• z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy 

wynosiła: 
- do 3 miesięcy, 
- powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami 

najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 
50% dotychczasowego wynagrodzenia  

 
Wyróżnia się następujące kategorie pracujących wyodrębnione 
ze względu na status zatrudnienia, oparte na 
Międzynarodowej Klasyfikacji Statusu Zatrudnienia: 
• 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 niezatrudniający 
pracowników – osoba, która prowadzi własną 
działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, 

• pracownik najemny – osoba zatrudniona w jednostkach 
publicznych 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 
również agentów we wszystkich rodzajach agencji. 

Pracownicy najemni w sektorze publicznym obejmują osoby 
zatrudnione w jednostkach stanowiących własność państwową 
i samorządu terytorialnego. Do pracujących w sektorze prywatnym 
zaliczono pracodawców i pracujących na własny rachunek 
niezatrudniających pracowników, pomagających członków 
rodzin i pracowników najemnych zatrudnionych u osób fizycznych 
oraz w pozostałych jednostkach sektora prywatnego. 
W kategorii pracujących wyróżniono osoby pracujące 
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, co jest 
wyznaczane na podstawie deklaracji respondenta 
w odniesieniu do głównego miejsca pracy. 

The survey objective is the situation of the population in 
respect to economic activity, i.e. the fact of performing work, 
being unemployed or economically 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 agriculture, assisted 
(without pay) in work on family agricultural farm or in 
conducting family economic activity outside agriculture, 
 

√ had work but did not perform it: 
• due to sickness, maternity leave, parental leave or 

vacation, 
• due to other reasons, but the break in employment: 

- did not exceed 3 months, 
- exceeded 3 months, but these persons worked as 

employees and during that period received at least 
50% of the hitherto remuneration. 

They are distinguished the following categories of the 
employed based on statuses in employment according to the 
International Classification of Status in Employment (ICSE-93): 
• 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 by a public or private 
employer, 

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

Among employees are also included persons performing 
outwork and apprentices with whom enterprises or natural 
persons signed a contract for occupational training 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. 

Employees in the public sector include persons employed in 
the units owned by the state and local government. Among 
employed in the private sector are counted employers and 
own-account workers without employees, contributing family 
members and employees hired by natural persons or in other 
private sector units. 
 
The population of the employed is divided into persons 
working full-time and part-time, which is determined on the 
basis of the respondent’s declaration regarding his/her main 
job. 
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Od I kwartału 2015 roku dane BAEL, dotyczące wykonywanego 
zawodu, są opracowywane w oparciu o 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) i 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 
wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności. PKD 2007 została opracowana na 
podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej 
NACE Rev. 2. 
 
Bezrobotni są to osoby w wieku 15-74 lata, które spełniły 
jednocześnie trzy warunki: 
√ w okresie badanego tygodnia nie były osobami 

pracującymi, 
√ aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne 

działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – 
tydzień badany), aby znaleźć pracę, 

√ były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni 
następujących po tygodniu badanym. 

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie 
poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną 
i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż  
3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą 
są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały 
zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, 
które w badanym tygodniu: 
√ nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 
√ nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne 

(gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni 
następujących po tygodniu badanym, 

√ nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały 
pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie  
w okresie: 
- dłuższym niż trzy miesiące, 
- do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć 

Since the first quarter of 2015, the LFS data concerning the 
performed occupation are compiled in accordance with the 
Classification of Occupations and Specialization 2014. The 
Classification was introduced by the Regulation of the Minister 
of Labour and Social Policy of 7 April 2014 (Journal of Laws 
2014 item 1145) and it is based on the “International Standard 
Classification of Occupations ISCO-08”, recommended by the 
International Labour Organization.  
 
Information on the employer’s kind of activity are presented 
in accordance with the Polish Classification of Activity 2007 
introduced by the Regulation of the Council of Ministers of 24 
December 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885) on the 
Polish Classification of Activity. PKD 2007 was prepared on the 
basis of the statistical classification of the kind of economic 
activity NACE Rev. 2 
 

The unemployed are persons aged 15-74 years who 
simultaneously meet the following three conditions: 
√ in the reference week were not employed, 

√ were actively looking for work, i.e. for over 4 weeks (the 
reference week being the fourth one) had been involved in 
concrete actions aimed at finding a job, 

√ were available to take up work within two weeks after the  
reference week. 

Persons who were not seeking work because they had already 
found a job and were only waiting to start work within the 
period no longer that 3 months and they were available for this 
job are also included in the category of the unemployed. 

The economically inactive population, i.e. people outside the 
labour force, are all persons aged 15 and more who were not 
classified as employed or unemployed, i.e. persons who during 
reference week: 
√ did not work and were not job-seekers, 
√ did not work and were job-seekers, but were not available 

to start work within two weeks after the reference week, 
 

√ did not work and were not job-seekers because they had 
found a job and were waiting to start it in the period: 

 
- longer than 3 months, 
- no longer than 3 months, but they were not available 

for work 

4. UWAGI DO TABLIC  
W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od 
wielkości podanych w pozycjach „OGÓŁEM”. Wynika to  
z  zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania. 
 
Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania zalecana jest 
ostrożność w posługiwaniu się danymi w przypadkach, gdy 
zastosowano bardziej szczegółowe podziały i występują liczby 
niskiego rzędu, mniejsze niż 15 tys. W przypadku, gdy liczby po 
uogólnieniu wyników z próby wynoszą poniżej 5 tys., zostały 
one zastąpione znakiem kropki („ . ”) co oznacza, że konkretna 
wartość nie może być pokazana ze względu na losowy błąd 
próby. 

4. COMMENTS TO TABLES 
In some tables the data when summed up may give a different 
total than the number in the column "TOTAL". This is due to 
the rounding-off done after generalizing the survey results. 

Since this is a sample-based survey, there is recommended a 
careful approach to the data in cases of more detailed 
aggregations and low figures, below 15 thousands. In case, 
when after generalization of the sample results, the figures 
are below 5 thousands, they were replaced with the („ . ”) 
symbol, which means that a particular figure cannot be 
presented due to a sampling error. 
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Ze względu na dobrowolny charakter badania i związany z tym 
fakt, iż nie wszystkie osoby objęte zakresem modułu „Praca 
a obowiązki rodzinne”, które odpowiedziały na pytania 
badania podstawowego, wzięły udział w badaniu modułowym, 
ograniczona jest spójność z wynikami z BAEL. Została ona 
zachowana dla następujących przekrojów: płeć, miejsce 
zamieszkania (miasto, wieś) oraz grupy wieku, gdyż 
w przypadku tych cech została przeprowadzona kalibracja do 
wyników z badania podstawowego BAEL. Liczebności osób 
uzyskane w podziale na niektóre zmienne, np. wykształcenie, 
status na rynku pracy i status zatrudnienia, wykonywany 
zawód czy sekcje PKD miejsca pracy otrzymane w badaniu 
modułowym mogą różnić się od wyników uzyskanych 
w badaniu podstawowym BAEL w II kwartale 2018 r. 

Wyniki badania modułowego ujęte w tablicach dotyczą 
zbiorowości osób w wieku 18-64 lata, ponieważ tylko osoby 
w tym wieku były objęte badaniem. Ankieta ZD-E zawierała 
zarówno pytania skierowane do wszystkich osób objętych 
badaniem, jak i te, które skierowane były wyłącznie do osób 
pracujących, bądź niepracujących, ale posiadających 
przeszłość zawodową oraz niepracujących, którzy dotychczas 
nie pracowali. W związku z tym prezentowane w tablicach 
wyniki badania odnoszą się do różnych zbiorowości: tablice 
1-17a oraz 44 dotyczą wszystkich osób w wieku 18-64 lata, 
w tablicach 18-39 prezentowane są wyniki badania dla 
zbiorowości osób pracujących, w tablicach 40-42 – dla osób 
pracujących i niepracujących, ale posiadających przeszłość 
zawodową, natomiast tablica 43 zawiera informacje uzyskane 
wyłącznie dla osób niepracujących, nieposiadających 
doświadczenia zawodowego. 

W publikacji zamieszczone zostały tablice oznaczone 
dodatkowo literą a (12a-17a) – zawierają one wyniki dla 
podzbiorowości osób z tablic oznaczonych tym samym 
numerem bez dodatkowego oznaczenia literowego. 

Tablica 44 
Osoby biorące udział w badaniu modułowym zostały zapytane 
o to, czy ich gospodarstwo domowe otrzymuje obecnie lub 
otrzymywało w przeszłości świadczenie 500+, a następnie jak 
fakt otrzymywania tego świadczenia przez gospodarstwo 
domowe wpłynął na indywidualne decyzje tych osób na rynku 
pracy. Dlatego też dane zaprezentowane w tablicy 44 
dotyczące wpływu otrzymywania świadczenia 500+ na sytuację 
osób na rynku pracy odnoszą się zarówno do rodziców, jak 
i innych członków gospodarstw domowych, np. dorosłego 
rodzeństwa czy dziadków. 

Due to a voluntary character of the survey and related to this 
fact that not all persons covered by the scope of the module 
“Reconciliation between work and family life” who answered 
the questions of the core survey participated in the module 
survey, the coherence with the LFS results is limited. It was 
maintained for the following aggregations: sex, place of 
residence (urban, rural) and age groups, as in case of these 
characteristics, calibration to the core LFS results was 
performed. The figures regarding population broken down by 
some variables, e.g. education, status on the labour market 
and employment status, performed occupation or NACE 
section of the place of work obtained in the module survey 
may differ from the results obtained in the core LFS survey in 
the second quarter of 2018. 

The results of the module survey presented in tables concern 
population of persons aged 18-64 years, as only persons at 
that age were covered by the survey. The ZD-E questionnaire 
included questions addressed to all persons covered by the 
survey, as well as those which were directed only to persons 
who were either employed, currently not employed but 
employed in the past, as well as those without any 
employment experience. Therefore, the survey results 
presented in tables refer to different populations: tables 1-17a 
and 44 concern all persons aged 18-64 years, in tables 18-39 
are presented the survey results for the employed population, 
in tables 40-42 – for persons not in employment but with 
employment history, while table 43 contains information 
obtained only for persons who were not employed and did not 
have any employment experience. 

The publication contains also tables labelled additionally with 
letter a (12a-17a) – they contain the results for subpopulations 
of persons from the tables marked with the same number 
without additional letter. 

Table 44 
Persons participating in the module survey were asked 
whether their household currently received or had received in 
the past the childcare benefit 500+, and then how the fact of 
receiving this benefit by their household influenced individual 
decisions of these persons on the labour market. Therefore, 
the data presented in table 44 regarding the impact of 
receiving 500+ benefit on the situation of persons on the 
labour market concern the parents, as well other household 
members, e.g. adult siblings or grandfathers. 
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	41. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania
	42. Osoby pracujące lub niepracujące, ale posiadające przeszłość zawodową, które kiedykolwiek miały przerwę w wykonywaniu pracy zawodowej związaną z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 15 lat według czasu trwania przerwy w pracy oraz statusu na rynku pracy, płci i miejsca zamieszkania
	43. Osoby niepracujące, które nigdy nie pracowały według związku niepodjęcia pracy z opieką nad innymi osobami oraz według wieku, płci i miejsca zamieszkania
	44. Osoby mieszkające w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczenia 500+ według jego wpływu na działania* mające na celu zmianę sytuacji osoby na rynku pracy według rodzaju działania, płci i miejsca zamieszkania
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