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Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest
zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia
studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera
świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.
Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i
nie jest bezrobotna). Osoba będąca 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), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)1. Do grupy biernych zawodowo zaliczamy też m.in.:
o

studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, chyba że
pracują (również na część etatu), wówczas są osobami pracującymi,

o

studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie
są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest
zarejestrowana) i nie pracują.

Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji
lub przedsiębiorstwie.
Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani jako osoby bierne zawodowo,
jeżeli zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są
zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.

1

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.
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