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The size of unemployment in Poland according to population census compared
with other official statistics

6áRZD NOXF]RZH bezrobocie spis ludnoĞci badania aNtywnoĞci eNonomiczneM ludnoĞci reMestracMa
bezrobotnych
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%ezrobocie MaNo sNáadniN rzeczywistoĞci na nieNtyrych obszarach NraMu stanowiące wrĊcz NlĊsNĊ spoáeczną Mest wyzwaniem dla wspyáczesneM gospodarNi i polityNi
-ednaNĪe bĊdąc zMawisNiem sNompliNowanym nie daMe siĊ áatwo mierzyü &hociaĪ
podeMmowane są taNie pryby nie oNreĞlono sNali zMawisNa w sposyb Mednoznaczny
: Ğwietle literatury przedmiotu bezrobocie Mest rezultatem zaNáyceĔ w funNcMonowaniu
systemu gospodarczego i znaMduMe swyM wyraz w niedopasowaniu podaĪy i popytu na
pracĊ >)ranciN PocztowsNi @ Pociąga za sobą negatywne sNutNi eNonomiczne
dla gospodarNi i spoáeczeĔstwa Są to na przyNáad niĪsza produNcMa w gospodarce
mnieMsze wpáywy do budĪetu paĔstwa ponoszenie przez paĔstwo wydatNyw na zasiáNi
i inne formy wsparcia lub pomocy %ezrobocie przyczynia siĊ do migracMi ludnoĞci
za pracą oraz frustracMi i niezadowolenia spoáecznego co w NonseNwencMi moĪe
prowadziü do ryĪnych patologii spoáecznych Aby podeMmowaü wáaĞciwe dziaáania
przeciw bezrobociu i Mego sNutNom na poziomie loNalnym woMewydzNim NraMowym
i miĊdzynarodowym Nonieczna Mest znaMomoĞü Mego rozmiaryw
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: Polsce istnieMą dwa Ĩrydáa danych o bezrobociu badanie aNtywnoĞci eNonomiczneM ludnoĞci %AEL i reMestry bezrobotnych 0nieM wiĊceM raz na  lat przeprowadza siĊ spisy ludnoĞci Ntyre dostarczaMą informacMi o ludnoĞci gospodarstwach
domowych i rodzinach w tym miĊdzy innymi na temat aNtywnoĞci eNonomiczneM
taNĪe bezrobocia ich czáonNyw 'ane na temat bezrobocia uzysNane z tych trzech
Ĩrydeá powinny byü zgodne co Ğwiadczyáoby o wysoNieM MaNoĞci tych danych TaN siĊ
MednaN nie dzieMe &elem artyNuáu Mest zbadanie rozbieĪnoĞci w pomiarze bezrobocia
liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia miĊdzy wymienionymi trzema Ĩrydáami
i pryba wyMaĞnienia przyczyn tych ryĪnic :yNorzystano informacMe i dane *áywnego
8rzĊdu Statystycznego >*8S  a b c@

ħrydáDdDQyFKoEe]roEoFLX
6SLsOXdQoĞFL

Spisy ludnoĞci w Polsce i na Ğwiecie są zazwyczaM przeprowadzane raz na  lat
2statni narodowy spis ludnoĞci NSP w Polsce miaá mieMsce w dniach od  Nwietnia do  czerwca  roNu wedáug stanu na  marca  roNu >*8S a@
-ednym z tematyw obMĊtych spisem ludnoĞci Mest aNtywnoĞü eNonomiczna ludnoĞci
w tym bezrobocie 'o spisu ludnoĞci z  roNu wylosowano -procentową prybĊ
mieszNaĔ TaN szeroNi zaNres umoĪliwia uzysNanie wiarygodnych oszacowaĔ dla
NraMu woMewydztw i powiatyw
: NSP  zastosowano definicMe aNtywnoĞci eNonomiczneM ludnoĞci zalecane
przez EuropeMsNą .omisMĊ *ospodarczą 2N= i 8rząd Statystyczny 8nii EuropeMsNieM
Eurostat %ezrobotnymi są osoby w wieNu ± lata Ntyre speániáy MednoczeĞnie
trzy warunNi
 w oNresie badanego tygodnia tM od  do  marca  roNu nie byáy osobami pracuMącymi
 aNtywnie poszuNiwaáy pracy tzn podMĊáy NonNretne dziaáania aby znaleĨü
zatrudnienie w oNresie od  do  marca  roNu
 byáy zdolnegotowe podMąü pracĊ w tygodniu badanym i nastĊpnym
 znalazáy pracĊ i oczeNiwaáy na MeM rozpoczĊcie w oNresie  miesiĊcy oraz byáy
gotowe to zatrudnienie podMąü

%DdDQLDDNWywQoĞFLeNoQoPLF]QeMOXdQoĞFL

%adania te są prowadzone metodą reprezentacyMną przez *8S w Polsce w NaĪdym Nwartale od ,, Nwartaáu  roNu do chwili obecneM z wyMątNiem ,, i ,,,
Nwartaáu  roNu  %adane są osoby w wieNu  lat i starsze Parametry szacuMe
siĊ dla NraMu ogyáem oraz w przeNroMach przedmiotowych wedáug wybranych cech
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demograficznych taNich MaN páeü mieMsce zamieszNania poziom wyNsztaácenia
i wieN i w przeNroMu terytorialnym wedáug woMewydztw 
NSP  przeprowadzono wedáug stanu w dniu  marca  roNu 'o porywnaĔ wyNorzystano wiĊc dane z reprezentacyMnego badania aNtywnoĞci eNonomiczneM
ludnoĞci przeprowadzonego w , Nwartale  roNu stan na  Nwietnia  roNu 
sNorygowane struNturą ludnoĞci z NSP  wedáug  grup ludnoĞci  mieMsca
zamieszNania ± miasta wsie  pácie  grup wieNu 
: , Nwartale  roNu zbadano  tys gospodarstw domowych co daáo prybĊ
 tys osyb w wieNu  lat i starszych czyli oNoáo  populacMi
: badaniach aNtywnoĞci eNonomiczneM ludnoĞci przyMĊte są taNie same definicMe
aNtywnoĞci eNonomiczneM ludnoĞci MaN w NSP 

5eMesWrDFMDEe]roEoWQyFK

5eMestry bezrobotnych w Polsce od  roNu prowadzą urzĊdy pracy a dane są
publiNowane co miesiąc PrzyMĊto w nich definicMĊ bezrobotnego zgodnie z 8stawą
z dnia  Nwietnia  roNu o promocMi zatrudnienia i instytucMach rynNu pracy
%ezrobotnymi są osoby Ntyre uNoĔczyáy  lat i nie uNoĔczyáy Nobiety ±  lat
mĊĪczyĨni ±  lat niezatrudnione i niewyNonuMące inneM pracy zarobNoweM w tym
w gospodarstwie rolnym zdolne i gotowe do podMĊcia zatrudnienia w peánym wymiarze czasu pracy bądĨ ± MeĞli są niepeánosprawne ± w co naMmnieM w poáowie
tego wymiaru czasu pracy  nieuczące siĊ w systemie dziennym zareMestrowane
we wáaĞciwym dla mieMsca zameldowania staáego lub czasowego powiatowym
urzĊdzie pracy oraz poszuNuMące zatrudnienia lub inneM pracy zarobNoweM Ponadto
osoby te nie maMą prawa do emerytury lub renty nie posiadaMą uĪytNyw rolnych o powierzchni powyĪeM  ha przeliczeniowych nie prowadzą dziaáalnoĞci gospodarczeM
nie są aresztowane
NSP  przeprowadzono wedáug stanu w dniu  marca  roNu 'o porywnaĔ wyNorzystano wiĊc dane z reMestracMi bezrobotnych rywnieĪ wedáug stanu
na  marca  roNu

'oNáDdQoĞüdDQyFKoEe]roEoFLX
%áĊdyOosowewdDQyFKoEe]roEoFLX

%áĊdy losowe wystĊpuMą w badaniach statystycznych prowadzonym metodą
reprezentacyMną tzn na prybie wylosowaneM z populacMi PowstaMą one z powodu
poddania badaniu losoweM pryby zamiast caáeM populacMi
= uwagi na to Īe *8S nie podaá dotąd informacMi o losowych báĊdach oszacowaĔ
liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia z NSP  przybliĪone oszacowania tych
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báĊdyw podano w pracy >5aczNiewicz @ :spyáczynniN zmiennoĞci stopy bezrobocia oszacowano na ± dla PolsNi Ğrednio ± dla woMewydztw
i ± dla powiatyw Na podstawie analizy precyzMi oszacowaĔ parametryw
w badaniach aNtywnoĞci eNonomiczneM ludnoĞci moĪna wyciągnąü pewne wniosNi
dotyczące precyzMi oszacowaĔ stopy bezrobocia wzglĊdem innych parametryw szacowanych w tych badaniach :spyáczynniNi zmiennoĞci liczby bezrobotnych są zbliĪone
do wspyáczynniNyw zmiennoĞci stopy bezrobocia PodsumowuMąc poziomy losowych
báĊdyw oszacowaĔ liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia dla PolsNi woMewydztw
a nawet powiatyw wsNazuMą na wysoNą precyzMĊ tych oszacowaĔ i upowaĪniaMą do
doNonywania uogylnieĔ na populacMĊ generalną
: badaniu aNtywnoĞci eNonomiczneM w , Nwartale  roNu báĊdy losowe oszacowano na poziomie  dla liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia dla PolsNi od
 do  Ğrednio  dla liczby bezrobotnych wedáug woMewydztw od  do
 Ğrednio  dla stopy bezrobocia wedáug woMewydztw :ielNoĞü pryby w tym
badaniu nie Mest wystarczaMąca aby uzysNaü precyzyMne oszacowania parametryw
w mnieMszych przeNroMach terytorialnych

%áĊdyQLeOosowewdDQyFKoEe]roEoFLX

%áĊdy nielosowe wystĊpuMą w NaĪdym badaniu statystycznym zarywno reprezentacyMnym MaN i peánym Nie są one wyniNiem losowania lecz powstaMą w poszczegylnych etapach badania statystycznego proMeNtowania realizacMi analizy wyniNyw
i udostĊpniania wyniNyw badania statystycznego NaleĪą do nich báĊdy poNrycia
oraz braNu lub báĊdneM odpowiedzi a taNĪe báĊdy powstaMące przy opracowywaniu
danych oraz analizie i prezentacMi wyniNyw
: NSP  stwierdzono  braNyw wypeánionych anNiet mieszNaniowych
w badaniu reprezentacyMnym Ponadto nie ustalono statusu na rynNu pracy  mln
osyb w wieNu  lat i starszych czyli  ludnoĞci w tym wieNu rysuneN   Nie
oNreĞlono statusu na rynNu pracy  tys mĊĪczyzn i  tys Nobiet Ntyrzy
stanowili po  ludnoĞci daneM páci w wieNu  i wiĊceM lat Nie ustalono statusu
na rynNu pracy  tys mieszNaĔcyw miast Ntyrzy stanowili  ogylneM liczby
mieszNaĔcyw miast oraz  tys mieszNaĔcyw wsi Ntyrzy stanowili  ogylneM
liczby mieszNaĔcyw wsi : NSP  nie ustalono poziomu wyNsztaácenia 
tys osyb w tym dla  tys  nie oNreĞlono rywnieĪ statusu na rynNu
pracy NaMczĊĞcieM nie uzysNano informacMi o statusie na rynNu pracy osyb máodych
w wieNu ± lata   5ozpatruMąc nieustalony status na rynNu pracy w NSP
 wedáug woMewydztw moĪna stwierdziü Īe naMgorzeM wypadáy woMewydztwa
opolsNie  braNyw  podlasNie   podNarpacNie  i warmiĔsNo-mazursNie   NaMmnieMszy odseteN ludnoĞci z nieustalonym statusem na rynNu pracy stwierdzono w woMewydztwach áydzNim   wielNopolsNim 
i mazowiecNim  
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5ysunek 1 Nieustalony status na rynku pracy ludnoĞci w wieku 15 lat i starszej w NSP 2011
ħrydáo obliczenia wáasne na podstawie >*8S, 2012c@

Aby oceniü báĊdy nielosowe w badaniu aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci,
oblicza siĊ tzw wspyáczynniki realizacji, wedáug wzoru 5
. ± N  ., gdzie .
jest oszacowaniem liczby mieszkaĔ kwalifikujących siĊ do badania, zaĞ N oszacowaniem liczby mieszkaĔ kwalifikujących siĊ do badania, lecz niedających siĊ zbadaü
:spyáczynnik realizacji wyniysá 0,743 dla Polski, co oznacza, Īe szacuje siĊ, Īe nie
zbadano 25,7 mieszkaĔ w Polsce, ktyre powinny byü zbadane
NaleĪy przypuszczaü, Īe wystĊpują báĊdy nielosowe w rejestrach bezrobotnych
)akt, iĪ bezrobocie rejestrowane jest wiĊksze niĪ ustalone na podstawie %AEL, moĪe
sugerowaü, Īe pewna czĊĞü bezrobotnych rejestruje siĊ w urzĊdach pracy nie po to,
aby znaleĨü pracĊ, ale po to, aby otrzymaü zasiáek dla bezrobotnych warunkiem jego
otrzymania jest rejestracja 

 3orywnanie lic]Ey Ee]roEotnycK i stopy Ee]roEocia
wedáuJ spisu ludnoĞci ]  roku EadaĔ aktywnoĞci ekonoPic]neM
ludnoĞci i reMestracMi Ee]roEotnycK

Na rysunku 2 przedstawiono liczby bezrobotnych ogyáem, wedáug páci, miejsca
zamieszkania, wieku, wyksztaácenia i wojewydztw, oszacowane na podstawie NSP
2011 oraz %AEL i rejestracji bezrobotnych za , kwartaá 2011 roku, zaĞ na rysunku
3 ± odpowiadające im stopy bezrobocia Stopa bezrobocia jest obliczana jako iloraz
liczby bezrobotnych oraz liczby aktywnych zawodowo i wyraĪana w procentach 'o
aktywnych zawodowo zalicza siĊ osoby pracujące lub bezrobotne 2bliczono ryĪnice
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bezwzglĊdne i wzglĊdne miĊdzy parami wynikyw dla tych samych grup ludnoĞci
5yĪnice wzglĊdne obliczono, dzieląc ryĪnice bezwzglĊdne przez Ğrednie arytmetyczne
par wynikyw, wyraĪono je w procentach
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Rysunek 2 Liczby bezrobotnych w NSP 2011, BAEL i rejestracji bezrobotnych, , kwartaá 2011

ħrydáo obliczenia wáasne na podstawie >*8S, 2011 2012a 2012b 2012c@
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Rysunek 3 Stopa bezrobocia w NSP 2011, BAEL i rejestracji bezrobotnych, , kwartaá 2011

ħrydáo obliczenia wáasne na podstawie >*8S, 2011 2012a 2012b 2012c@
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Liczba bezrobotnych ogyáem w Polsce stan na koniec marca 2011 roku wedáug
NSP 2011 wynosiáa 2146 tys i byáa wyĪsza o 11,7 tys osyb, czyli o 0,5 w porywnaniu z rejestracją bezrobotnych, a takĪe wyĪsza o 431,6 tys osyb, czyli o 22,4
w porywnaniu z BAEL Natomiast ryĪnica w liczbie bezrobotnych miĊdzy BAEL
a rejestracją bezrobotnych wynosiáa 419,9 tys osyb, czyli 21,8 na korzyĞü ostatniego
Ĩrydáa danych
Stopa bezrobocia w NSP 2011 oszacowana na poziomie 13,0 jest prawie identyczna jak ta uzyskana na podstawie rejestracji bezrobotnych 13,1 , jednak ryĪnią
siĊ one znacznie o 3 punkty procentowe, czyli o mniej wiĊcej 30 od stopy bezrobocia oszacowanej na podstawie BAEL 10,0 po skorygowaniu strukturą ludnoĞci
z NSP 2011 i 10,5 przed taką korektą 
2szacowania liczby i bezrobotnych mĊĪczyzn, i kobiet, na podstawie BAEL
byáy niĪsze niĪ wedáug NSP 2011, odpowiednio o 19,3 i 26,0, a takĪe niĪsze niĪ
na podstawie rejestracji bezrobotnych, odpowiednio o 10,3 i 34,0 2szacowanie
liczby bezrobotnych mĊĪczyzn na podstawie NSP 2011 byáo wyĪsze o 9,0, zaĞ
kobiet ± niĪsze o 8,2, niĪ uzyskano z rejestracji bezrobotnych
Stopy bezrobocia w przypadku mĊĪczyzn i kobiet wedáug NSP 2011 byáy wyĪsze
o odpowiednio 10,0 i 10,1 od styp bezrobocia oszacowanych na podstawie BAEL
Nie ma danych o stopach bezrobocia rejestrowanego wedáug páci
=arywno liczby bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia w kaĪdej grupie wieku
oszacowane na podstawie NSP 2011 byáy wyĪsze, niĪ wynikaáo to z BAEL Natomiast
oszacowania liczby bezrobotnych na podstawie NSP 2011 i rejestracji bezrobotnych
byáy podobne Nie ma danych o stopach bezrobocia rejestrowanego wedáug wieku
Liczby bezrobotnych i stopa bezrobocia dla kaĪdego poziomu wyksztaácenia ludnoĞci okazaáy siĊ wyĪsze w NSP 2011 niĪ w BAEL Liczba bezrobotnych z najniĪszym
wyksztaáceniem byáa wyĪsza o 48,7 dla rejestracji bezrobotnych niĪ w NSP 2011,
zaĞ w przypadku pozostaáych poziomyw wyksztaácenia rejestracja bezrobotnych
daáa niĪsze wyniki, niĪ oszacowano w NSP 2011 Liczby bezrobotnych z wyĪszym
wyksztaáceniem w BAEL i rejestrach bezrobotnych byáy podobne, zaĞ w przypadku
pozostaáych poziomyw wyksztaácenia rejestracja bezrobotnych daáa wyĪsze wyniki,
niĪ oszacowano na podstawie BAEL
Liczby bezrobotnych oszacowane na podstawie BAEL byáy wyĪsze niĪ wedáug
NSP 2011 i rejestracji bezrobotnych we wszystkich wojewydztwach oprycz trzech
lubelskiego, ĞwiĊtokrzyskiego i wielkopolskiego : wojewydztwie lubelskim uzyskano zbliĪone liczby bezrobotnych na podstawie trzech Ĩrydeá danych 2szacowanie
liczby bezrobotnych w wojewydztwie ĞwiĊtokrzyskim na podstawie BAEL byáo
niĪsze o 16,2 niĪ z NSP 2011 oraz niĪsze o 14,0 niĪ z rejestracji bezrobotnych
Natomiast oszacowanie liczby bezrobotnych w wojewydztwie wielkopolskim na
podstawie NSP 2011 okazaáo siĊ wyĪsze o 13,0 niĪ z BAEL oraz wyĪsze o 11,3
niĪ z rejestracji bezrobotnych
Stopy bezrobocia oszacowane na podstawie BAEL byáy wyĪsze niĪ wedáug NSP
2011 i w rejestracji bezrobotnych we wszystkich wojewydztwach oprycz wielkopol-
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skiego Natomiast oszacowanie tego parametru dla tego wojewydztwa na podstawie
BAEL okazaáo siĊ zbliĪone do wartoĞci uzyskanej z rejestracji bezrobotnych 2trzymano takie same lub podobne oszacowania stopy bezrobocia z NSP 2011 i rejestracji
bezrobotnych dla czterech wojewydztw áydzkiego takie same , lubelskiego báąd
wzglĊdny 1,4 , dolnoĞląskiego 3,0 , i mazowieckiego 4,8  2szacowania stopy
bezrobocia z NSP 2011 byáy wyĪsze niĪ z rejestracji bezrobotnych dla piĊciu wojewydztw wielkopolskiego báąd wzglĊdny 6,9 , Ğląskiego 8,0 , podkarpackiego
8,1 , maáopolskiego 8,6 i ĞwiĊtokrzyskiego 9,7  Natomiast oszacowania stopy
bezrobocia z NSP 2011 okazaáy siĊ niĪsze niĪ z rejestracji bezrobotnych dla siedmiu
wojewydztw pomorskiego báąd wzglĊdny 5,4 , opolskiego 6,7 , podlaskiego
8,2 , kujawsko-pomorskiego 14,7 , lubuskiego 15,8 , zachodniopomorskiego
19,5 i warmiĔsko-mazurskiego 24,1 

. 3rzyczyny rozbieĪnoĞci w poPiarze bezrobocia wedáuJ spisu ludnoĞci
z  roku badaĔ aktywnoĞci ekonoPiczneM ludnoĞci
i reMestracMi bezrobotnych

Przyczyny rozbieĪnoĞci w pomiarze bezrobocia miĊdzy NSP 2011 a BAEL i rejestracją bezrobotnych mogą byü nastĊpujące
1 'efinicja bezrobotnego w rejestrach bezrobotnych jest nieco inna niĪ w NSP
2011 i BAEL = porywnania tych definicji wynika, Īe są to osoby w innym wieku
w NSP 2011 i BAEL 15±74 lata, a w rejestrach bezrobotnych od 18 lat do 60 lat dla
kobiet i do 65 lat dla mĊĪczyzn 
2 BáĊdy związane z caákowitym brakiem odpowiedzi ± gdy od jednostek nie
otrzymano Īadnych informacji, a znane są tylko dane identyfikacyjne : badaniu
reprezentacyjnym do NSP 2011 znalazáo siĊ 13,7 brakyw w wypeánionych ankietach
mieszkaniowych : BAEL za , kwartaá 2011 roku nie uzyskano Īadnych informacji
od 25,7 gospodarstw domowych
3 BáĊdy związane z czĊĞciowym brakiem odpowiedzi ± gdy od jednostek nie
otrzymano tylko niektyrych informacji
4 : badaniach spoáecznych, jakimi są i spis ludnoĞci, i BAEL, trudno jest uniknąü
báĊdyw odpowiedzi, spowodowanych zarywno przez respondenta, jak i ankietera, na
co wskazuje wielu autoryw, w tym min Kordos >1987@ Respondenci mogą zaniĪaü
swoje dochody lub w inny sposyb wprowadzaü w báąd z powodu ryĪnych obaw
5 RyĪnokierunkowe rozbieĪnoĞci w liczbie bezrobotnych i stopie bezrobocia miĊdzy trzema Ĩrydáami danych o bezrobociu wynikają takĪe z niewáaĞciwego podziaáu
liczby osyb w wieku 15 i starszych miĊdzy grupy ludnoĞci aktywnej zawodowo,
biernej zawodowo, pracującej i bezrobotnej
6 : BAEL wykorzystuje siĊ prybĊ rotacyjną, dana podpryba jest badana przez
dwa kolejne kwartaáy, potem nastĊpują dwa kwartaáy przerwy i znowu jest badana
przez dwa kwartaáy : badaniach statystycznych, w ktyrych stosuje siĊ powtarzane
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pomiary, jak badanie panelowe lub pryba rotacyjna, czĊĞciej wystĊpują báĊdy nielosowe, takie jak brak odpowiedzi i zjawisko tzw warunkowania Braki odpowiedzi
są powaĪniejsze niĪ w badaniu przekrojowym, poniewaĪ ich liczba wzrasta wraz ze
starzeniem siĊ badanej pryby, respondenci zniechĊcają siĊ do udzielania odpowiedzi
w kolejnych rundach, z czĊĞcią respondentyw traci siĊ kontakt z powodu zmiany
miejsca zamieszkania Natomiast zjawisko warunkowania odnosi siĊ do sytuacji,
gdy powtarzające siĊ zadawanie pytaĔ czáonkom panelu wpáywa na ich odpowiedzi
poprzez zmianĊ ich postaw lub jakoĞci udzielanych odpowiedzi >Kasprzyk, 'uncun,
Kalton i Singh, 1989@
7 Brak uporządkowania definicji ludnoĞci w spisach ludnoĞci i innych badaniach
statystycznych w Polsce Na potrzeby NSP 2011 populacjĊ zdefiniowano jako ogyá
osyb stale zamieszkaáych na obszarze Polski bez wzglĊdu na fakt, czy w czasie spisu
przebywaáy one w kraju, czy za granicą, oraz osoby przebywające czasowo RyĪnica
w definicji ludnoĞci w NSP 2011 i BAEL dotyczy cudzoziemcyw : NSP 2011 nie
zalicza siĊ ich do ludnoĞci faktycznej, ktyrej dotyczą tablice wynikowe z tego spisu
Natomiast są oni objĊci badaniem aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci począwszy od
, kwartaáu 2004 roku
8 Rozmiary faktycznych migracji wewnĊtrznych i zagranicznych oraz brak peánej
i bieĪącej informacji o tym zjawisku Migracje zagraniczne dotyczą kilku milionyw
ludnoĞci Polski, najczĊĞciej ludzi máodych, ich maáĪonkyw i dzieci
9 Szara strefa na rynku pracy ± ludzie pracujący Äna czarno´ nie są ujĊci w statystykach jako pracujący, czasami są zarejestrowani jako bezrobotni lub pobierają
renty z tytuáu rzekomego inwalidztwa, na co wskazuje znacznie wyĪszy odsetek
inwalidyw w Polsce niĪ w innych krajach
10 Ponadto inne specyficzne cechy rynku pracy w Polsce powodują, Īe czĊĞü
ludnoĞci moĪe byü zaliczana niewáaĞciwie do pracujących, biernych lub bezrobotnych Pracuje czĊĞü ludzi w wieku emerytalnym, ktyrzy w jednych Ĩrydáach danych
są klasyfikowani jako bierni zawodowo, a w innych jako pracujący Pracuje takĪe
czĊĞü studentyw szkyá wyĪszych, ktyrzy mogą byü zaliczani do biernych zawodowo
lub pracujących Niedopasowanie podaĪy pracy i popytu na pracĊ w Polsce polega
min na tym, Īe brakuje miejsc pracy przy jednoczesnej pracy wielu osyb na kilku
etatach ponadto poszukiwani są pracownicy o innych kwalifikacjach niĪ te, ktyre
mają poszukujący pracy
Natomiast przyczynami rozbieĪnoĞci w pomiarze bezrobocia miĊdzy NSP 2011
a BAEL i rejestracją bezrobotnych nie mogą byü
1 )akt, Īe dane o pochodzą z dwych ryĪnych badaĔ reprezentacyjnych, o ryĪnych wielkoĞciach pryb odpowiednio 20 i 0,5 , odmiennych schematach losowania odpowiednio jednostopniowe warstwowe i dwustopniowe, warstwowe,
rotacyjne  2bie pryby dotyczą tej samej populacji i wyniki z tych dwych pryb
powinny ryĪniü siĊ od siebie tylko báĊdami losowymi Analiza przeprowadzona
przez jedną ze wspyáautorek w opracowaniu >Raczkiewicz, 2013@ wykazaáa, Īe tak
nie jest
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2 Moment badania NSP 2011 przeprowadzono wedáug stanu na 31 marca
2011 roku, zaĞ BAEL za , kwartaá 2011 roku ± wedáug stanu na 3 kwietnia 2011 roku
RyĪnica miĊdzy czasem przeprowadzenia badaĔ wynosi tylko 3 dni, wiĊc nie powinna
znacząco wpáywaü na wyniki

=akoĔczenie

,stnieją rozbieĪnoĞci w pomiarze bezrobocia miĊdzy NSP 2011 a rejestracją
bezrobotnych i reprezentacyjnymi badaniami aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci
za , kwartaá 2011 roku RozbieĪnoĞci te ryĪnią siĊ istotnie w zaleĪnoĞci od páci,
miejsca zamieszkania z podziaáem na miasta i wsie oraz wojewydztwo , wieku i wyksztaácenia Mogą one wynikaü min z niespyjnoĞci definicji bezrobotnego w tych
Ĩrydáach danych, caákowitych i czĊĞciowych brakyw odpowiedzi, báĊdyw odpowiedzi, braku uporządkowania definicji ludnoĞci, migracji wewnĊtrznych, krajowych
i zagranicznych, istnienia szarej strefy i specyficznych cech rynku pracy w Polsce
RozbieĪnoĞci w pomiarze bezrobocia miĊdzy NSP 2011 a BAEL za , kwartaá 2011
roku nie wynikają z ryĪnic w wielkoĞci pryb i schematach losowania ryĪnic pojĊü,
definicji i klasyfikacji odnoĞnie do rynku pracy momentu badania nieaktualnej
liczby 48 grup ludnoĞci do korekty danych BAEL NaleĪy podjąü wiĊksze wysiáki,
aby wáaĞciwie rozpoznawaü rozmiary bezrobocia w skali lokalnej, wojewydzkiej
i ogylnopolskiej oraz skutecznie przeciwdziaáaü temu zjawisku i jego negatywnym
skutkom dla gospodarki i spoáeczeĔstwa

%iblioJraIia
1 )rancik A, Pocztowski A, 1993 , :\EUDQH SUREOHP\ ]DWUXGQLHQLD L U\QNX SUDF\, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, Krakyw
2 *8S 2011 , $NW\ZQRĞüHNRQRPLF]QDOXGQRĞFL3ROVNL,NZDUWDá, ,nformacje i opracowania
statystyczne, :arszawa
3 *8S 2012a , %$(/±GDQH]DODWDRUD],±,,NZUSRSU]HOLF]HQLX]XZ]JOĊGQLHQLHP
163, :arszawa, httpwwwstatgoYplgus5840B13729BPLKB +TMLhtm dostĊp 10092013 
4 *8S 2012b , %H]URERFLH UHMHVWURZDQH , NZDUWDá , ,nformacje i opracowania statystyczne,
:arszawa
5 *8S 2012c , 1DURGRZ\6SLV3RZV]HFKQ\/XGQRĞFLL0LHV]NDĔ5DSRUW]Z\QLNyZ, :arszawa
6 Kasprzyk ', 'uncun *, Kalton *, Singh MP red 1989 , 3DQHO 6XUYH\V, -ohn :iley and
Sons, New <ork
7 Kordos - 1987 , 'RNáDGQRĞüGDQ\FKZEDGDQLDFKVWDW\VW\F]Q\FK, Biblioteka :iadomoĞci Statystycznych, t 35, *8S, :arszawa
8 Raczkiewicz ' 2013 , 0HWRG\EDGDQLDMDNRĞFLVSLVyZOXGQRĞFL±DVSHNW\WHRUHW\F]QHLSUDNW\F]QH,
Raport badawczy, Szkoáa *áywna +andlowa w :arszawie, :arszawa

:,ELK2ĝû BE=R2B2&,A : P2LS&E :E'à8* SP,S8 L8'N2ĝ&,«

89

7he size oI unePployPent in 3oland accordinJ to population census
coPpared with other oIIicial statistics
The article consists of four parts A reYiew of data sources on unemployment, briefly methodologies
and definitions of the unemployed are discussed in the first part The accuracy of the data on unemployment, determined by sampling and non-sampling errors, is presented in the second part ,n the third
part a comparison analysis of the number of unemployed and the unemployment rate according to the
2011 population census, the Labour )orce SurYeys and registration of the unemployed are included
The fourth part attempts to explain the causes of differences in the measurement of unemployment
between three considered data sources

