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SŁOWNIK WYBRANYCH POJĘĆ 

Osoby bezrobotne 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do 
podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie  
z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie 
spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne 
w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych 
uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet 
jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych, zgodnie 
z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, 
które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 
urlopu), należy wykazywać jako osoby 
bezrobotne. 

Osoby długotrwale bezrobotne 

Definicja pojęcia różni się w zależności od wieku:  
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 
miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 
(>12 miesięcy). 
 Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej, do 
okresu pozostawania bez pracy wlicza się 
również okres przed rejestracją w urzędzie 
pracy. 

Osoby bierne zawodowo 

Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów 
siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych 
uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby 
będące na urlopie wychowawczym (rozumianym 
jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką 
nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się  
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), uznawane są za bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo).  
Osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie 
prowadzącej działalność członek rodziny) nie są 
uznawane za bierne zawodowo. Studenci 
studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni 
(również na część etatu) powinni być 
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wykazywani jako osoby pracujące. Doktorantów 
można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych 
zawodowo, pod warunkiem, że nie są oni 
zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub 
przedsiębiorstwie.  
W przypadku, gdy doktorant wykonuje 
obowiązki służbowe, za które otrzymuje 
wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę 
pracującą. 

Osoby pracujące 

Osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują 
pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,  
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub 
osoby posiadające zatrudnienie lub własną 
działalność, które jednak chwilowo nie pracują 
ze względu na np. chorobę, urlop, spór 
pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
Osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek – prowadzące działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową – są również uznawane za 
pracujących, o ile spełniony jest jeden z 
poniższych warunków: 1) Osoba pracuje  
w swojej działalności, praktyce zawodowej lub 
gospodarstwie rolnym w celu uzyskania 
dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie 
osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na 
prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 
zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet 
jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub 
usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: 
rolnik wykonujący prace w celu utrzymania 
swojego gospodarstwa; architekt spędzający 
czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze). 
3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności 
gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub 
praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup 
lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w 
ramach przygotowań do uruchomienia 
działalności. Bezpłatnie pomagający członek 
rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli 
wykonywaną przez siebie pracą wnosi 
bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową 
będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez 
spokrewnionego członka tego samego 
gospodarstwa domowego. Bezpłatnie 
pomagający osobie prowadzącej działalność 
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członek rodziny uznawany jest za „osobę 
prowadzącą działalność na własny rachunek”.  
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ 
rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie 
pracownicze, który zapewnia płatny lub 
bezpłatny czas wolny od pracy do momentu 
porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową 
opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby 
pracujące”. Studenci studiów stacjonarnych, 
którzy są zatrudnieni (również na część etatu) 
powinni być wykazywani jako osoby pracujące. 
Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub 
wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie 
pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane 
są za osoby pracujące. 

Osoby niepełnosprawne 

Osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511  
z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. 
zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub 
innym dokumentem poświadczającym stan 
zdrowia. 

Przedsiębiorstwo 
Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą bez 
względu na jego formę prawną. 

Mikro przedsiębiorstwo 

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 
pracowników, którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekraczają 2 milionów 
EUR.  
W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy 
uwzględnić również osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek. 

Małe przedsiębiorstwo 

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 
pracowników, którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekraczają 10 milionów 
EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo 

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 
250 pracowników, których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

Duże przedsiębiorstwo 
Każde przedsiębiorstwo większe niż 
przedsiębiorstwo średnie klasyfikowane będzie 
jako przedsiębiorstwo duże. 

 


