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Gniazdownik – osoba w wieku 25-34 lata mieszkająca z rodzicami,             
nieposiadająca współmałżonka i niebędąca sama rodzicem. 

Gniazdownik
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• Prace eksperymentalne w ramach projektu „Statystyka dla polityki spójności”.

• Próby tworzenia systemu zmiennych statystycznych powstałych na bazie
rejestrów administracyjnych w wyniku wykorzystania jednego źródła lub
połączenia kilku źródeł.

• Prace przedspisowe – wykaz populacji osób gromadzący w swoich zasobach
dane o zakresie informacyjnym m.in. przewidzianym w spisie powszechnym
2021 oraz w spisach rocznych tj. po roku 2021.

Źródło naszych inspiracji
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• Określenie liczby osób aktywnych w Polsce.

• W wykazie przechowywane są informacje o wszystkich osobach, które oznaczane
są odpowiednimi wyróżnikami (tzw. flagi).

• Określenie, dla osób przebywających w Polsce, faktycznego adresu zamieszkania,
który posłuży do tworzenia bilansów ludności.

Wykaz populacji osób
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Jak tworzono wykaz populacji osób

Weryfikacja osób 
w wieku 90 lat i więcej 

Weryfikacja osób zmarłych Weryfikacja osób, które 
wyjechały z Polski 

Weryfikacja osób 
zamieszkałych i pobierających

świadczenia poza RP

Weryfikacja o dzieci nie 
realizujące obowiązku 

szkolnego w Polsce

Numery PESEL

Weryfikacja osób występujących
w jednym rejestrze

Weryfikacja osób
posiadających adres zamieszkania 

poza granicami Polski

Populacja celu
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Wykaz populacji osób
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• Wybór i przypisanie miejsca zamieszkania 
z adresów występujących w zbiorach 
administracyjnych. 

• Przypisywanie do gminy (wg TERYT)

• Przypisywanie do punktu adresowego 
(wg NOBC)

Geolokalizacja
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Celem parentyzacji jest wyprowadzenie 
szerokiego spektrum danych dotyczących 
rodzin, w tym ich struktury, wielkości, 
typu i pozycji osoby w rodzinie wraz z 
określeniem generacji osób.

Parentyzacja
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Przypisanie rodziców do dzieci w oparciu o założenia dotyczące:
• zamieszkiwania pod danym adresem;
• zgodności nazwisk i imion rodziców;
• różnicy wieku.

Parentyzacja
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Przypisanie osób do rodzin obejmowało:
• ustalenie, do którego pokolenia należy osoba;
• wyodrębnienie rodzin typu małżeństwo lub związek partnerski;
• dopisanie dzieci do rodzin lub utworzenie nowych rodzin samotnych matek

lub ojców z dziećmi;
• określenie typu rodziny biologicznej oraz pozycji każdej osoby w rodzinie;
• przypisanie terytorialne wyodrębnionych rodzin.

Wyodrębnianie rodzin
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• Parentyzacja jako dogodny punkt wyjścia

• Nasze pokolenie (prawie)
• Zmiany społeczne i cywilizacyjne związane z ewolucją rodzin
• Zmiany w kulturze 
• Obserwacja i analiza gniazdowników
• Etap wstępny do identyfikacji barier w usamodzielnianiu się osób młodych

Dlaczego zainteresowaliśmy się gniazdownikami
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W Polsce w 2017 roku: kobiety 36%; mężczyźni 53,2%

Gniazdownicy w Unii Europejskiej

EU-SILC survey (Eurostat)
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Wykaz populacji osób – pełna populacja, wyodrębnienie rodzin z dziećmi w 
wieku 25-34 lata

Rejestry administracyjne:
• POLON – studenci i doktoranci 
• MEN – uczniowie
• ZUS – sytuacja na rynku pracy
• KRUS – ubezpieczeni w rolnictwie

Metodologia i źródła badania
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Gniazdownicy w Polsce
Odsetek gniazdowników w ogóle ludności w wieku 25-34 lata
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Charakterystyka gniazdowników
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Aktywność edukacyjna gniazdowników

W ogóle gniazdowników:

• Uczniowie: 1,8%

• Studenci: 5%

• Doktoranci: 0,7%

• 7,3% gniazdowników podejmuje przynajmniej jedną aktywność edukacyjną (uczeń, student, doktorant)

• 4% „niegniazdowników” w wieku 25-34 lata podejmuje przynajmniej jedną aktywność edukacyjną
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Aktywność edukacyjna gniazdowników
Odsetek uczących się i studiujących gniazdowników
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Aktywność ekonomiczna gniazdowników

Odsetek niepracujących gniazdowników
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Formy pracy gniazdowników
Odsetek gniazdowników pracujących na umowę o pracę 

w ogóle pracujących gniazdowników

73,7

78,9

10,4

8,2

3,5

6,9

6,0

3,8

6,5

2,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

grupa referencyjna

gniazdownicy

%

umowa o pracę działalność gospodarcza umowa zlecenie praca w rolnictwie inny



20stat.gov.pl

Dziedziczenie aktywności – nieaktywni zawodowo

• 22,5% gniazdowników w Polsce nie pracuje i 
jednocześnie ma biernych lub bezrobotnych 
rodziców

• Równy rozkład płci

Odsetek niepracujących gniazdowników, których rodzice również nie pracują
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• Wynik i skala obserwacji możliwa dzięki wykorzystaniu danych 
z rejestrów administracyjnych

• Nowe źródła (np. PIT, rozszerzenie ZUS) – szerszy zakres informacji (umowy 
o dzieło, wysokość dochodów, wymiar etatów) – lepsze wnioskowanie (luka 
finansowa, zdolność kredytowa)

• Statystyka przestrzenna – szczegółowe monitorowanie, terytorializacja
wsparcia

• Wiedza konieczna do podejmowania decyzji

Podsumowanie
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