
Nazwa wskaźnika 8.3.1 Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w % ogółu pracujących (wg BAEL)
Cel Zrównoważonego 
Rozwoju Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca

Zadanie

8.3 Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie 
godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do 
formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do 
usług finansowych

Definicja wskaźnika Udział osób wykonujących pracę nierejestrowaną w ogólnej liczbie pracujących.
Jednostka prezentacji procent [%]

Dostępne wymiary ogółem, płeć

Wyjaśnienia
metodologiczne

Badanie pracy nierejestrowanej jest przeprowadzane w ramach modułu do Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – „Nietypowe formy zatrudnienia i praca 
nierejestrowana”. Badanie modułowe jest dodatkowym badaniem realizowanym 
jednocześnie z badaniem podstawowym pozwalającym na rozszerzenie zakresu 
informacji zdobywanych w badaniu podstawowym.

Przez pracę nierejestrowaną należy rozumieć: 

– pracę najemną wykonywaną bez nawiązania stosunku pracy czyli bez umowy o pracę, 
bez umowy zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy 
pracodawcą i pracownikiem bez względu na sektor własności (również u osób fizycznych 
i w indywidualnych gospodarstwach rolnych) praca nie może być również wykonywana 
na podstawie powołania, mianowania lub wyboru z tytułu wykonywania pracy 
nierejestrowanej pracownik nie uzyskuje ubezpieczenia społecznego, a więc uprawnień 
do korzystania ze świadczeń społecznych okres wykonywania tej pracy nie jest także 
zaliczany jako składkowy z punktu widzenia ZUS, a pracodawca nie odprowadza na 
konto ZUS i Funduszu Pracy odpowiednich sum z tytułu wypłacanego wynagrodzenia od 
dochodów z pracy nierejestrowanej nie są płacone podatki dochodowe, 

– pracę na rachunek własny, jeśli z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są 
realizowane obowiązki finansowe wobec państwa (np. podatki).

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie 
badanego tygodnia:

– wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. 
były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub 
dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą 
poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego 
gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,

– miały pracę, ale jej nie wykonywały: 

• z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego, 

• z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła: 

– do 3 miesięcy, 

– powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie 
otrzymywały, co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również 
uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu 

https://sdg.gov.pl/statistics_glob/8-3-1/ Strona 1 z 2

sdg.gov.pl 

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych

https://sdg.gov.pl/statistics_glob/8-3-1/
https://sdg.gov.pl/


lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.

Źródło danych Główny Urząd Statystyczny
Częstotliwość
i dostępność danych Dane co kilka lat; od 2010 r.

Uwagi

Prezentowany wskaźnik (8.3.1 Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w % ogółu 
pracujących (wg BAEL)) jest zastępczym wobec miernika z oficjalnej listy wskaźników 
monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zastąpienie wskaźnika 
oryginalnego (8.3.1 Odsetek osób wykonujących pracę nierejestrowaną w % ogółu w 
podziale na: sektory oraz płeć) wynika z braku możliwości pozyskania dla niego danych. 
Wskaźnik zastępczy został dobrany tak, aby jak najpełniej oddawał istotę 
obserwowanego zjawiska.

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2023, 12:06
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