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Struktura ludności w wieku 15-24 lata 
według pojedynczych roczników wieku  

w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII

Według stanu w dniu 31 XII 2015 r. w woj. dolnośląskim zamieszkiwało 306,3 tys. osób w wieku 15-24 lata, w tym męż-
czyźni stanowili 50,9%. Najliczniejszym rocznikiem w tej grupie były osoby mające 24 lata (12,2%), natomiast najmniej 
licznym – osoby w wieku 15 lat (8,3%). W strukturze wiekowej tej grupy ludności można zauważyć, że każdy kolejny 
rocznik jest liczniejszy od poprzedniego.

Odsetek młodzieży w wieku 15-24 lata w ogólnej liczbie ludności w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII
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Wśród powiatów woj. dolnośląskiego najmniej młodych osób mieszka-
ło we Wrocławiu – 8,6%, natomiast najwięcej – w powiecie górowskim  
– 13,3%. Odsetek wyższy niż średnia dla województwa odnotowano  
w 25 spośród 30 powiatów. W trzech gminach woj. dolnośląskiego: 
Grębocicach, Gaworzycach i Pęcławiu wskaźnik ten przekroczył 14%.

Dolnośląskie, wraz z woj. śląskim, charakteryzowało się 
najniższym odsetkiem młodzieży w ogólnej liczbie lud-
ności –  10,5%, podczas gdy średnia dla kraju to 11,4%. 
Najwyższy odsetek odnotowano w woj. podkarpackim  
– 12,9%.

Według danych BAEL w IV kwartale 2015 r. zbiorowość młodzieży 
w wieku 15-24 lata aktywnej zawodowo liczyła w woj. dolnośląskim  
99 tys. osób (81 tys. pracujących i 18 tys. bezrobotnych), 
a zbiorowość biernych zawodowo była blisko dwukrotnie większa  
– 190 tys. osób. Wśród młodzieży na każde 100 osób przypadały 
średnio 34 osoby aktywne zawodowo, czyli takie, które miały pracę 
lub jej poszukiwały oraz 66 osób biernych zawodowo, czyli takich, 
które nie miały pracy i jej nie poszukiwały. W dużej mierze wynika to  
z tego, że w zbiorowości tej jest dużo osób, które nie poszukują pracy 
z powodu nauki lub uzupełniania kwalifikacji.
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Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej  
w woj. dolnośląskim w IV kwartale 2015 r. (według BAEL)
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