
 
PRACUJĄCY 

Zagadnienie Objaśnienie 

Pracujący Przez pracujących w gospodarce narodowej w badaniach prowadzonych poprzez przedsiębiorstwa i jednostki sfery 
budżetowej rozumie się: 
1) osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w formie wynagrodzenia za pracę) lub dochód, bez 

względu na czas i miejsce trwania tej pracy, na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego 
lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca; bez osób pracujących na umowę zlecenie 
lub umowę o dzieło; 

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
Zgodnie z metodologią badań prowadzonych poprzez podmioty gospodarki narodowej do pracujących zalicza się: 
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór) 

lub stosunku służbowego, łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo oraz osoby zatrudnione za granicą 
na rzecz jednostek krajowych; 

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: 
a) właścicieli,    współwłaścicieli     i     dzierżawców     gospodarstw     indywidualnych     w     rolnictwie  

(łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin), tj. pracujących w gospodarstwach 
indywidualnych oraz indywidualnych właścicieli zwierząt gospodarskich nieposiadających użytków 
rolnych; 

b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem 
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza 
gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie; 

c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody (np. architekt, lekarz, 
adwokat); 

3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych, innych spółdzielni zajmujących 

się produkcją rolną i spółdzielni kółek rolniczych); 
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.  



 W badaniach prowadzonych poprzez podmioty gospodarki narodowej do pracujących nie zalicza się: 
1) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 
2) uczniów szkół dla niepracujących oraz słuchaczy szkół wyższych odbywających praktyki wakacyjne lub 

dyplomowe; 
3) osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło; 
4) osób przebywających na urlopach wychowawczych w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (także tych, 

które pobierają jednocześnie zasiłki macierzyńskie z tytułu urodzenia kolejnego dziecka), udzielonych w 
wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie); 

5) osób, którym udzielono urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy; 
6) osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne (z wyjątkiem kobiet w ciąży). 

Właściciele, współwłaściciele 
i dzierżawcy 

Do grupy właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców zalicza się osoby wykonujące pracę na własny rachunek, 
tj. prowadzące własne przedsiębiorstwo bądź wykonujące wolny zawód, a także członków rodzin bezpłatnie 
pomagających w prowadzeniu rodzinnych działalności. 

Pracodawcy w sektorze prywatnym Pracodawcami w sektorze prywatnym są właściciele i współwłaściciele zakładów produkcyjnych lub usługowych, 
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (także dzierżawcy), spółek (z wyłączeniem wspólników spółek 
kapitałowych, którzy nie pracują w spółce), bądź też osoby wykonujące wolne zawody, jeśli zatrudniają co najmniej 
jednego pracownika najemnego. 

Pracujący na własny rachunek 
niezatrudniający pracowników 

Pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników to osoby, które prowadzą własne gospodarstwo 
rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, bądź wykonują wolne zawody lub inną 
działalność i nie zatrudniają pracowników najemnych. 

Pomagający członkowie rodzin Pomagający członkowie rodzin   to   osoby,   które   bez   umownego   wynagrodzenia   (bezpłatnie)   pomagają 
w prowadzeniu rodzinnej działalności, w tym również w prowadzeniu gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. 

Osoby wykonujące pracę nakładczą Pod pojęciem osób wykonujących pracę nakładczą rozumie się osoby, z którymi zawarto umowę o pracę 
nakładczą, przewidującą wykonywanie określonych czynności na rzecz jednostki gospodarki narodowej, 
niezależnie od tego, czy podjęły one pracę w okresie sprawozdawczym, czy nie podjęły jej z uzasadnionych przyczyn 
(zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, przejściowego braku surowca, 
sezonowych prac polowych i in.), a które zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o zatrudnieniu nie mogą 
być skreślone z ewidencji zatrudnionych przy pracy nakładczej. 



Agenci Do  agentów  zalicza  się  osoby,  z  którymi  zawarto  umowę  agencyjną  lub  umowę  na  warunkach      zlecenia 
o   prowadzenie   placówek,   których   przedmiot   działalności   jest   oznaczony   w   umowie.   Agenci,      łącznie 
z pomagającymi członkami ich rodzin i osobami zatrudnionymi przez agentów (na podstawie umowy o pracę), nie 
są pracownikami jednostki zlecającej działalność, lecz stanowią odrębną grupę osób pracujących. Do agentów 
nie zalicza się osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą oraz tych pracujących, którzy w tym samym 
zakładzie czy jednostce otrzymują wynagrodzenie osobowe i jednocześnie otrzymują wynagrodzenie agencyjno- 
prowizyjne. Takie osoby są pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę. 

Główne miejsce pracy Pojęcie „główne miejsce pracy” stosowane jest w statystyce w celu obliczania liczby osób pracujących, przyjmując 
zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub 
więcej miejscach pracy powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium 
np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. Dla pracującego emeryta lub rencisty głównym miejscem pracy jest 
zakład pracy, a emerytura lub renta jest źródłem dochodu dla tej osoby. 



 


