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Co to jest Badanie Budżetu Czasu Ludności?

Badanie Budżetu Czasu Ludności jest cyklicznym 
badaniem ankietowym, realizowanym przez Główny 
Urząd Statystyczny co 10 lat. Uczestnicy badania 
proszeni są o prowadzenie zapisów wykonywanych 
przez siebie czynności w ciągu dwóch wskazanych dni. 
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną 
w całym kraju, co oznacza, że spośród wszystkich 
gospodarstw domowych losowana jest grupa, która 
pozwala na uogólnienie wyników badania na wszyst-
kie gospodarstwa domowe w Polsce.

Badanie Budżetu Czasu Ludności prowadzone 
w Polsce w 2023 r. jest częścią zharmonizowanych 
europejskich badań nad wykorzystaniem czasu. 
Poprzednią rundę badań (tzw. rundę 2010) przeprowa-
dzono w 18 krajach europejskich, które realizowały 
badanie w latach 2008-2013.

Do czego wykorzystywane są wyniki badania?

Umożliwiają one m.in.:
• podejmowanie działań w zakresie polityki społecz-

nej i rynku pracy;
• analizę jakości życia;
• pomiar czasu przeznaczonego na pracę, wycenę 

nieodpłatnej pracy własnej w gospodarstwie 
domowym (czyli zajęć i prac domowych);

• ocenę wykorzystania nowoczesnych technologii 
(np. korzystania z komputera lub smartfona);

• pomiar czasu przeznaczonego na różne formy 
aktywności fizycznej oraz uczestnictwa w kulturze;

• monitorowanie polityki równości płci oraz równo-
wagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Dlaczego wybrano do badania moje gospodarstwo 
domowe?

Do Badania Budżetu Czasu Ludności losowane są 
adresy mieszkań zamieszkanych przez gospodarstwa 
domowe. Ponieważ dobór jest losowy – każdy ma 

szansę znaleźć się w grupie osób odpowiadających na 
pytania ankietera statystyki publicznej.

Czy można zidentyfikować gospodarstwo domowe lub 
osobę je reprezentującą biorącą udział w badaniu?

Zebrane wyniki są uogólniane i przetwarzane w taki 
sposób, że uniemożliwia to identyfikację zarówno 
gospodarstwa domowego, jak i osoby uczestniczącej 
w badaniu.

Wszystkie odpowiedzi są objęte tajemnicą statystycz-
ną i traktowane jako anonimowe oraz całkowicie 
poufne. Uzyskane od Państwa informacje zostaną 
wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień 
zbiorczych i analiz. Publikowane dane obejmują 
wyłącznie zbiorcze wyniki badania, a nie indywidual-
ne odpowiedzi respondentów.

Wyniki poprzedniej edycji Badania Budżetu Czasu 
Ludności 2013 dostępne są na stronie:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/

Udział pracy zawodowej (głównej i dodatkowej) oraz zajęć i prac 
domowych (włącznie z opieką nad dziećmi i dorosłymi członkami 
gospodarstwa domowego) w strukturze doby osób w wieku 15 lat 

i więcej w Polsce w 2013 r. (w %)
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Przeciętny czas trwania czynności w ciągu doby w ramach rundy 
2010 (osoby w wieku 15 lat lub więcej)
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Dojazdy i dojścia

Poczucie przeciążenia pracą zawodową lub obowiązkami 
domowymi (% osób w wieku 15 lat lub więcej) w Polsce w 2013 r.
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Odsetek osób w wieku 20-74 lata wykonujących zajęcia i prace 
domowe (włącznie z opieką nad dziećmi i dorosłymi członkami 

gospodarstwa domowego) w ramach rundy 2010 (w %)
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