
DEFINICJE 

 

osoba bezrobotna (Definicja osoby bezrobotnej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020.)  

- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 

Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób 

bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 

uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi  (Taka 

sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z 

tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną); 

osoby bierne zawodowo  

– osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) (Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. 

osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie 

pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z 

tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako 

bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną) 

osoby nieaktywne zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia (osobę w wieku od 15 

roku życia, niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która 

jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni; 

osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od 

wieku:  młodzież (6 miesięcy),  dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 

okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty 

urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie; 

osoba poszukująca pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia 

osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 

(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 

współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 

według klasyfikacji ISCED). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 

monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu 

rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, 

uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED; 



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 

prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. 

chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie; 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – osoby 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 (np: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt 

spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki 

rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 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. Sformułowania zapisane powyżej 

kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS). 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę 

prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, 

za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk nie są uznawani za "osoby pracujące". 

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”. 

 


