
Badanie Aktywności
Ekonomicznej Ludności

Zakres zbieranych informacji:
 Aktywność ekonomiczna ludności według płci, 

wieku i wykształcenia 
 Liczba i struktura pracujących 
 Bezrobotni wg cech kwalifikacyjno-zawodowych 
 Przyczyny braku aktywności zawodowej, metody i czas 

poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne

Metoda badania:
 Wywiad bezpośredni 
 Wywiad telefoniczny

Dane osobowe zebrane w badaniach: 
1) są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO –

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2) są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, 
a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna 
określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej. 

Tożsamość ankietera:
Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować 
dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu pod numery: 

tel.: 61 27 98 302, 61 27 98 356. 

Gdzie można znaleźć wyniki badań: 
Wyniki badań ankietowych publikowane są w  wydawanych 
przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne 
rocznikach statystycznych i publikacjach tematycznych.
Pełny wykaz tytułów publikacji dostępny jest na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz na 
stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu

stat.gov.pl | poznan.stat.gov.pl

Zapraszamy do 
Informatorium Statystycznego 

tel. 61 27 98 320
61 27 98 323

Termin badania: 

Cały rok

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM



Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?

Badanie aktywności ekonomicznej ludności 

stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do interpretowania zjawisk 
występujących na rynku pracy z punktu widzenia jednostki, rodziny i gospodarstwa domowego. 

Na wyniki badania oczekują instytucje zajmujące się problemami rynku pracy, analitycy, 
organizacje międzynarodowe oraz obywatele RP.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta? 

Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki 
publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej.

Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych 
tablic wynikowych, wykresów czy map. 

Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów 
i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej oraz w internecie na 
stronie stat.gov.pl

Czego dowiadujemy się z Badania aktywności ekonomicznej ludności?
(I kw. 2018 r., województwo wielkopolskie)

Wskaźnik 
zatrudnienia 

55,6%

Stopa 
bezrobocia 

2,6%

Pracownicy 
najemni to 

80% 
ogółu pracujących

48%
udział emerytów 

w grupie biernych 
zawodowo

Przeciętny czas 
poszukiwania 

pracy to  

10,3 miesięcy

Prawie co 

7 osoba 
bierna zawodowo

to niepełnosprawny
i chory

Struktura pracujących w „szarej strefie”
według płci i rodzaju ostatnio wykonywanej pracy w 2017 r., województwo wielkopolskie


