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INFORMACJE SYGNALNE 

26.05.2020 r. Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale  
2020 roku (dane wstępne)  
 

Część I. Wpływ pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 na sytuację  
na rynku pracy  
 
 
Zarówno wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), obrazujące przeciętną sy-
tuację w badanym okresie, jak i dane z badania Bezrobocia rejestrowanego, nie wykazały 
w I kwartale 2020 r. istotnych różnic (w porównaniu z poprzednimi okresami) w liczebnościach 
zbiorowości reprezentujących podstawowe kategorie statusu na rynku pracy oraz wartościach 
podstawowych wskaźników rynku pracy, mogących być skutkiem pandemii. Zaobserwowano 
jedynie pierwsze symptomy zmian dotyczących szczegółowych wskaźników opisujących we-
wnętrzną strukturę głównych zbiorowości, które mogły być efektem rozwoju COVID-19 i wpro-
wadzanych w związku z tym ograniczeń, szczególnie w końcowych tygodniach kwartału. 

Należy pamiętać, że ze względu na przyjętą metodologię, wielkość próby badawczej oraz 
kwartalny charakter badania, BAEL pokazuje „uśrednioną” sytuację w całym kwartale – zatem 
liczby dotyczące całego I kwartału 2020 r. reprezentują średnie stany z 13 tygodni kwartału, 
co jest szczególnie istotne dla interpretacji wyników w sytuacji, gdy kwartał stanowi okres 
charakteryzujący się stosunkowo dużą niejednorodnością ze względu na wystąpienie nietypo-
wych zjawisk w trakcie jego trwania, z czym mieliśmy do czynienia w I kwartale 2020 r. 

Dodatkowa analiza przeprowadzona na danych zebranych w próbie w dwóch ostatnich tygo-
dniach marca również nie wykazała istotnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy w począt-
kowym okresie rozwoju pandemii. W drugiej połowie marca na podstawie wyników BAEL za-
obserwowano jedynie pewne efekty mające bezpośredni związek z pandemią1, które jednak 
nie skutkowały jeszcze zwykle trwałą zmianą wielkości podstawowych zbiorowości na rynku 
pracy. Dotyczyły one  przede wszystkim populacji osób pracujących. Chociaż nie wiązały się 
jeszcze ze zmianą statusu na rynku pracy, są zapowiedzią rozpoczęcia procesu zmiany ko-
niunktury na rynku pracy.  

Z uwagi na nietypowy dla BAEL okres poddany analizie (dwa ostatnie tygodnie marca2) i re-
prezentacyjny charakter badania, zjawiska te zostały przedstawione za pomocą wskaźników 
opisujących ich natężenie (wyrażonych w %), bez podawania liczebności omawianych popula-
cji.   

W kontekście sytuacji związanej z pandemią COVID-19, zjawiskiem zdecydowanie odróżniają-
cym omawiany okres od sytuacji sprzed roku i poprzedniego kwartału był wzrost liczby pracu-
jących, którzy w badanym tygodniu nie wykonywali pracy. W drugiej połowie marca 2020 r. 
osoby takie stanowiły 19,0% całej zbiorowości pracujących (na przestrzeni całego I kwartału 
było to 8,1% natomiast w poprzednim kwartale oraz analogicznym okresie zeszłego roku 
udziały te wynosiły odpowiednio 5,8% i 5,2%). Z powodów bezpośrednio związanych z korona-
wirusem nie wykonywało swojej pracy 13,7% ogólnej liczby osób pracujących.  

Najczęściej wskazywanym powodem niewykonywania pracy była przerwa w działalności za-
kładu pracy - dotyczyła ona 6,6% wszystkich pracujących (zarówno w całym I kwartale 2020 r., 
w IV kwartale 2019 r., jak i w I kwartale poprzedniego roku udział ten był zdecydowanie niższy 
i  wynosił odpowiednio 1,3%; 0,1% oraz 0,2%).  

                                                        
1 W celu oceny wpływu COVID-19 na rynek pracy, do standardowego badania aktywności ekonomicznej ludności 
w drugiej połowie marca dołączono dodatkowe pytanie o bezpośredni związek deklarowanej przez respon-
denta sytuacji z pandemią. 
2 BAEL jest badaniem kwartalnym, jednak w tej części analizy wyjątkowo z uwagi na niejednorodność tego 
okresu pod względem występujących zjawisk, zaprezentowano także wskaźniki odnoszące się do sytuacji 
w dwóch ostatnich tygodniach marca. 
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Drugim w kolejności najczęściej wskazywanym powodem były "inne przyczyny", które swoim 
zakresem obejmowały m.in. opiekę nad dziećmi - wskazało go 4,6% ogółu pracujących (w ca-
łym I kwartale 2020 r. analogiczny odsetek wynosił 0,9%, w poprzednim kwartale było to 0,3%,  
a w I kwartale 2019 r. 0,1%). 

 

Wykres 1. Charakterystyka osób pracujących niewykonujących swojej pracy w badanym tygodniu 

 

Innym zjawiskiem charakterystycznym dla ostatnich dwóch tygodni I kwartału 2020 r. nieobser-
wowanym do tej pory w takiej skali, które można powiązać ze zmianami w organizacji pracy 
spowodowanymi pandemią COVID-19, był wzrost liczby osób pracujących w domu. W omawia-
nym okresie udział osób, które zwykle wykonywały swoją pracę w domu w ogólnej liczbie pra-
cujących kształtował się na poziomie 14,2% (w całym I kwartale 2020 r. wynosił on 6,4%; w po-
przednim kwartale 4,3% a przed rokiem 4,8%). Wśród tych osób aż 71,8% jako bezpośredni po-
wód pracy w domu wskazało sytuację związaną z koronawirusem.  

Swoje obowiązki zawodowe częściej wykonywały w domu kobiety - 16,5% pracujących kobiet 
wskazało na taką formę pracy (w stosunku do 6,9% w I kwartale tego roku; 4,8% w IV kwartale 
2019 r. oraz 5,4% w analogicznym okresie poprzedniego roku). Wśród mężczyzn odsetek ten 
kształtował się na poziomie 12,3% (wobec 6,0% na przestrzeni całego I kwartału 2020 r.; 3,9%  
w poprzednim kwartale i 4,4% rok wcześniej). 

Inaczej niż miało to miejsce w poprzednich kwartałach kształtowały się udziały osób pracują-
cych zwykle w domu w zależności od miejsca zamieszkania. W ostatnich dwóch tygodniach 
I kwartału 2020 r. mieszkańcy miast pracowali w domu częściej niż mieszkańcy wsi (16,9% 
w stosunku do 10,2%) - w I kwartale 2020 r. było to odpowiednio 6,1% oraz 6,8%; IV kwartale 
2019 r. udziały te kształtowały się na poziomie 3,7% i 5,1% natomiast w I kwartale 2019 r. wyno-
siły 4,1% oraz 5,9%. 
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Wykres 2. Charakterystyka osób wykonujących swoją pracę w domu 

 
 

Analizując zbiorowości bezrobotnych i biernych zawodowo widać, że w ostatnich dwóch tygo-
dniach marca wpływ ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na ich sytuację był jeszcze 
niewielki. Wśród bezrobotnych uprzednio pracujących w drugiej połowie marca na przyczyny 
zaprzestania pracy związane z koronawirusem wskazało jedynie 3,4% tej populacji. W przy-
padku biernych zawodowo przyczyny nieposzukiwania pracy związane z koronawirusem wy-
mieniło natomiast 2,2% tej zbiorowości, co biorąc pod uwagę wielkość tej grupy jest już zjawi-
skiem dosyć istotnym i mogącym mieć pewien wpływ na ograniczenie wzrostu populacji bezro-
botnych.  

Należy jednak podkreślić, że pełen obraz zmian zachodzących obecnie na rynku pracy spowo-
dowanych pandemią koronawirusa pokażą dopiero wyniki BAEL pochodzące z II kwartału 
2020 r. oraz późniejszych okresów. 
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Część II. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i Bezrobocia rejestro-
wanego w I kwartale 2020 r. 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności  
(BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły 
w I kwartale 2020 r.  56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. 
W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. wskaźnik ten 
pozostał bez zmian, natomiast w odniesieniu do 
I  kwartału 2019 r. utrzymał się na zbliżonym poziomie 
(wzrost o 0,1 p. proc.). 

       

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W I kwartale 2020 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła   
16954 tys. osób, z tego 16425 tys. to pracujący i 529 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawo-
dowo liczyła 13334 tys.  

Zbiorowość aktywnych zawodowo ukształtowała się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do 
poprzedniego kwartału i nieznacznie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem poprzed-
niego roku (o 14 tys., tj. o 0,1%). Liczba osób biernych zawodowo nieco zwiększyła się w porów-
naniu z poprzednim kwartałem (o 21 tys., tj. o 0,2%), ale była mniejsza niż w I kwartale 2019 r. 
(o 31 tys., tj. o 0,2%). 

Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo 
w  wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zwiększył się w stosunku do poprzedniego 
kwartału, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.  
W I kwartale 2020  r. na 1000 osób pracujących przypadały 844 osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo (w IV kwartale 2019 r. i w I kwartale 2019 r. odpowiednio: 838 i 862 osoby).  

 

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej  
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Osoby pracujące stanowiły w I kwartale 2020 r. 54,2% 
ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu  
z  IV kwartałem 2019 r. wskaźnik ten zmniejszył się 
o 0,2 p. proc., natomiast w odniesieniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku zwiększył się o 0,5 p.proc. 

 

 

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W I kwartale 2020 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16425 tys. i zmniej-
szyła się względem poprzedniego kwartału (o 42 tys., tj. o 0,3%), natomiast wzrosła w porówna-
niu z I kwartałem 2019 r. (o 151 tys., tj. 0,9%). 

Spadek liczby osób pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił przede 
wszystkim w populacji mężczyzn (o 68 tys., tj. o 0,7%), a ze względu na miejsce zamieszkania – 
wśród mieszkańców miast (o 53 tys., tj. o 0,5%). Wśród kobiet i ogółu osób mieszkających na 
wsi zanotowano niewielki  wzrost liczby pracujących (odpowiednio o 25 tys., tj. o 0,3% 
i o 11 tys., tj. o 0,2%). W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost liczby 
pracujących wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania.  

Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w I kwartale 2020 r. ich udział w tej 
grupie wyniósł 55,4%.  

Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem w analogiczny 
sposób jak i liczba pracujących. Analizując populację ze względu na płeć wśród mężczyzn wy-
stąpił spadek (o 0,5 p. proc.), a wśród kobiet wzrost wskaźnika (o 0,2 p. proc.). Z kolei biorąc 
pod uwagę miejsce zamieszkania odnotowano spadek wskaźnika wśród mieszkańców miast 
(o 0,3 p. proc.), zaś wśród mieszkańców wsi utrzymał się na podobnym poziomie. W  skali roku 
odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia we wszystkich analizowanych grupach – według 
płci większy wzrost wskaźnika odnotowano wśród mężczyzn (o 0,8 p. proc.), a biorąc pod uwagę 
miejsce zamieszkania – wśród mieszkańców wsi (o 0,9 p. proc.).  

W I kwartale 2020 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia dotyczył mężczyzn 
(63,0%  wobec 46,3% dla kobiet). 

Wykres 2. Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej według płci  
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Osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2020 roku 3,1% 
ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. 
Natężenie bezrobocia zwiększyło się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem, zaś  zmniejszyło się w stosunku 
do  I  kwartału 2019 r. 

 

 

Bezrobotni według BAEL 

W I kwartale 2020 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 529 tys. i zwiększyła się w stosunku do 
poprzedniego kwartału (o 43 tys., tj. o 8,8%), natomiast zmniejszyła się do analogicznego 
okresu 2019 roku (o 137 tys., tj. o 20,6%). 

Wzrost liczby osób bezrobotnych w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie 
od płci, przy czym był większy wśród mężczyzn (o 33 tys., tj. o 13,4%), niż wśród kobiet (o 10 tys.,  
tj. o 4,2%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, wzrost wystąpił głównie wśród mieszkań-
ców wsi (o 20,7%), w niewielkim stopniu dotyczył mieszkańców miast (o 1,7%). Ograniczenie 
bezrobocia w okresie roku wystąpiło we wszystkich analizowanych subpopulacjach, przy czym 
w podziale na płeć w większym stopniu wśród kobiet (spadek o 99 tys., tj. o 28,4%), a biorąc 
pod uwagę miejsce zamieszkania - wśród mieszkańców wsi (spadek o 71 tys., tj. o 24,2%). 

Stopa bezrobocia zwiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału (o 0,2 p. proc.), nato-
miast zmniejszyła się (o 0,8 p. proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. 
W I kwartale 2020 r. stopa bezrobocia kobiet ukształtowała się na nieco wyższym poziomie niż 
dla mężczyzn (odpowiednio 3,3% wobec 3,0%). 

  

Wykres 3. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci  
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Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy3 

w  końcu marca 2020 r. stanowiły 5,4% cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
wzrosła w porównaniu z grudniem 2019 r. o 0,2 p. proc., na-
tomiast w odniesieniu do końca marca 2019 r. - obniżyła 
się o 0,5 p. proc.  

 

Bezrobocie rejestrowane 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu marca 2020 r. 
909,4 tys. (w tym 491,7 tys. kobiet) i była wyższa od zanotowanej w końcu IV kwartału 2019 r. 
o 43,1 tys. (tj. o 5,0%), ale niższa o 75,3 tys. (tj. o 7,6%) w porównaniu z marcem 2019 roku. 

W I kwartale 2020 r. w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku zaobserwowano wzrost liczby bez-
robotnych mężczyzn i kobiet odpowiednio: o 30,8 tys. (tj. 8,0%) i o 12,3 tys. (tj. 2,6%). Natomiast 
w stosunku do I kwartału 2019 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet 
zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 25,5 tys. osób (tj. o 5,8%) oraz o 49,8 tys. 
(tj. o 9,2%). 

Liczba nowych rejestracji wyniosła w I kwartale 2020 roku 369,5 tys. osób i była niższa  od za-
notowanej w końcu IV kwartału 2019 r. o 8,0 tys. (tj. o 2,1%) oraz niższa o 45,0 tys. (tj. o 10,9%) 
w  porównaniu z I kwartałem 2019 roku.  W porównaniu z I i IV kwartałem 2019 r. zwiększyła się  
liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, odpowiednio o 0,4 tys. (tj. o 2,9%) 
oraz  o 1,7 tys. (tj. o 12,5%). 

W I kwartale 2020 r. z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowało się  326,4 tys. osób, o 35,8 tys. (tj. 
o 9,9%) mniej niż w końcu IV kwartału 2019 r.  oraz mniej o 72,2 tys. (tj. o 18,1%) w porównaniu 
z  analogicznym okresem poprzedniego roku. W I kwartale 2020 r. pracę podjęło 166,7 tys. bez-
robotnych, z powodu rozpoczęcia stażu i szkolenia wyrejestrowało się 29,7 tys. osób, a 55,3 tys. 
bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do pracy, dobrowolnie zrezygnowało ze statusu  
25,4  tys. bezrobotnych (przed rokiem odpowiednio: 195,1 tys. podjęło pracę, 38,6 tys. rozpo-
częło szkolenie i staż, 69,7 tys. nie potwierdziło gotowości do pracy, a 34,6 tys.  dobrowolnie 
zrezygnowało ze statusu bezrobotnego). 

Do urzędów pracy w ciągu I kwartału br. zgłoszono 311,4 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 18,4% 
mniej niż w okresie IV kwartału 2019 roku, ale o 11,0% więcej w I kwartale 2019 roku.  

Zakłady pracy zadeklarowały więcej zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy zarówno 
w porównaniu do IV jak i  I kwartału 2019 roku. W końcu I kwartału 2020 r. - 184 zakłady zade-
klarowały zwolnienie 18,7 tys. pracowników, w tym 1,4 tys. osób z sektora publicznego (w końcu 
IV kwartału 2019 roku odpowiednio 121 zakładów, deklarowało zwolnienie 18,5 tys., pracowni-
ków, w tym 2,2 z sektora publicznego, natomiast w końcu I kwartału 2019 roku – 112 zakładów, 
13,5 tys. pracowników, w tym 1,8 tys. z sektora publicznego). 

Wykres 4. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego 
Stan w końcu kwartału 

 

 

 

  

  

                                                        
3 Informacje o źródłach danych dot. bezrobocia i różnicach metodologicznych badań dostępne są na stronie internetowej GUS 
pod adresem http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobo-
cie,2,1.html 

5,4% 
Stopa bezrobocia  
rejestrowanego 

 

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego była wyższa niż w grudniu  
2019 r. 

 

W urzędach pracy w I kwar-
tale 2020 r. zarejestrowało 
się mniej bezrobotnych niż 
w IV kwartale 2019 r., jedno-
cześnie mniej bezrobotnych 
wyrejestrowało się z  ewi-
dencji urzędów pracy 

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobocie,2,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobocie,2,1.html


 

 

8 

Osoby bierne zawodowo stanowiły w I kwartale 2020  roku 
44,1% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ten 
ukształtował się na podobnym poziomie w porównaniu 
z  poprzednim kwartałem (wzrost o 0,1 p. proc.) oraz pozo-
stał bez zmian do odnotowanego w analogicznym okresie 
2019 r.  

 

Osoby bierne zawodowo 

W I kwartale 2020 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13334 tys. i ukształtowała się 
na trochę wyższym poziomie względem poprzedniego kwartału (wzrost o 21 tys., tj. o  0,2%), na-
tomiast w stosunku do sytuacji sprzed roku zmniejszyła się (spadek o 31 tys., tj. o 0,2%).  

Zwiększenie się tej zbiorowości w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpiło wśród męż-
czyzn (o 0,8%), natomiast wśród kobiet odnotowano niewielki spadek (o 0,3%). Biorąc pod 
uwagę miejsce zamieszkania wzrost (o 0,7%) wystąpił wśród mieszkańców miast, natomiast 
spadek (o 0,6%) odnotowano na wsi. W skali roku wśród kobiet wystąpił wzrost liczebności tej 
grupy (o 0,5%), a wśród mężczyzn spadek (o 1,5%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania 
spadek populacji biernych zawodowo wystąpił wśród mieszkańców wsi (o 0,5%), zaś wśród 
mieszkańców miast zbiorowość ta utrzymała się na podobnym poziomie.  

Nadal kobiety stanowią większość zbiorowości biernych zawodowo (61,9%).   

Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (56,5%), 
a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (15,9%). Natomiast w przypadku osób bier-
nych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki ro-
dzinne (34,2%), choroba, niepełnosprawność (24,4%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji 
(24,2%). 

 

Wykres 5. Odsetek biernych zawodowo w I kwartale 2020 r. według wybranych przyczyn dla zbiorowo-
ści ogółem oraz dla osób w wieku produkcyjnym 

 

44,1% 
Udział osób biernych zawodowo 
wśród ogółu ludności w wieku  
15 lat i więcej 

Odsetek osób biernych zawo-
dowo wśród ludności w wieku  
15 lat i więcej pozostał na po-
dobnym poziomie jak  
w IV kwartale 2019 r. 

 

Kobiety nadal stanowią więk-
szość populacji biernych zawo-
dowo 
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Objaśnienia znaków umownych:
Kropka  (.)  oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie 
pozycji jest niemożliwe albo niecelowe.
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Powyższa analiza została przeprowadzona na podstawie wyników Badania aktywności eko-
nomicznej ludności oraz Bezrobocia rejestrowanego. Oba badania mimo trudności spowodo-
wanych pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 są przez GUS realizowane zgodnie 
z harmonogramem. W przypadku badania Bezrobocia rejestrowanego zaistniała sytuacja nie 
miała znaczącego wypływu na pozyskanie informacji z powiatowych urzędów pracy. Nato-
miast  BAEL od 13 marca 2020 r. jest realizowany przez pracowników statystyki publicznej 
wyłącznie telefonicznie i właśnie dzięki wykorzystaniu tej metody GUS mógł przebadać 
wszystkie tygodnie I kwartału i realizuje badanie w II kwartale. 

 

 

 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rynku Pracy 
Dyrektor Agnieszka Zgierska 
Tel: 22 608 30 15 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania 

Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - publikacja kwartalna 

Bezrobocie rejestrowane - publikacja kwartalna 

Inne opracowania zawierające wyniki tych badań: stat.gov.pl → Obszary tematyczne → Rynek pracy  

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy - Rynek pracy 

Strateg → Obszary tematyczne → Rynek pracy 

Bank Danych Lokalnych → Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna 

Pracujący wg BAEL, NSP2002 i NSP2011 

Bezrobotni wg BAEL, NSP2002 i NSP2011 

Bezrobotni zarejestrowani 

Oferta pracy 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci,3,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2019-roku,4,36.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iv-kwartal-2019-roku,3,39.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iv-kwartal-2019-roku,3,39.html
https://stat.gov.pl/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
https://strateg.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/739,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2958,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3011,pojecie.html
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