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INFORMACJE SYGNALNE 

30.03.2018 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
dolnośląskim w IV kwartale 2017 r. 
 

 Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności prze-
prowadzonego w IV kwartale 2017 r. wskazują, że sytuacja 
na rynku pracy uległa poprawie. Na przestrzeni roku od-
notowano wzrost wskaźnika zatrudnienia. Zaobserwowano 
spadek liczby bezrobotnych, wynikiem tego jest znaczny 
spadek stopy bezrobocia. W ujęciu kwartalnym nastąpił 
wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika 
zatrudnienia, wzrost liczby  pracujacych przy jednoczes-
nym spadku populacji bezrobotnych i biernych zawodowo. 

 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

W IV kwartale 2017 r. w województwie dolnośląskim mieszkało 2305 tys. osób w wieku 15 lat 
i więcej. W populacji tej przeważały kobiety (52,5%), natomiast wśród aktywnych zawodowo 
dominowali mężczyźni (54,9%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, zdecydowanie 
przeważali mieszkańcy miast, stanowiąc 68,7% ogólnej liczby osób w wieku 15 lat i więcej oraz 
69,8% aktywnych zawodowo. 

Wykres 1. Zmiany na rynku pracy w IV kwartale 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba aktywnych zawodowo w IV kwartale 2017 r. w województwie dolnośląskim wyniosła 1295 tys. 
osób i zmniejszyła się w ciągu roku o 1,5%, co spowodowane było przede wszystkich znacznym 
spadkiem liczby bezrobotnych. Liczba pracujących zmniejszyła się w niewielkim stopniu. 

Tablica 1. Podstawowe wyniki BAEL                

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dolno- 
śląskie Polska Dolno- 

śląskie Polska Dolno- 
śląskie Polska 

IV kwartał 2016 r. III kwartał 2017 r. IV kwartał 2017 r. 

Współczynnik aktywności 
zawodowej w % 56,7 56,3 55,9 56,7 56,2 56,2 
Wskaźnik zatrudnienia w % 54,2 53,2 53,2 54,0 54,4 53,7 
Stopa bezrobocia w % 4,5 5,5 4,9 4,7 3,2 4,5 
Aktywni zawodowo w tys. 1315 17286 1288 17327 1295 17173 

pracujący 1257 16328 1226 16510 1254 16404 
bezrobotni 59 958 63 818 42 769 

Bierni zawodowo w tys. 1003 13410 1017 13251 1009 13402 

Współczynnik aktywności za-
wodowej ukształtował się na 
takim samym poziomie, jak 
w kraju; w skali roku zmniej-
szył się o 0,5 p.proc. (w kraju 
odnotowano spadek 
o 0,1 p.proc.) 

Zarówno w porównaniu z po-
przednim kwartałem, jak 
i analogicznym okresem po-
przedniego roku, zauważalny 
jest znaczący spadek liczby 
bezrobotnych oraz stopy 
bezrobocia 
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W porównaniu z III kwartałem 2017 r. liczba aktywnych zawodowo wzrosła o 0,5%, co było 
rezultatem wzrostu populacji pracujących przy jednoczesnym spadku bezrobotnych. 

Obciążenie pracujących osobami niepracującymi wyniosło, podobnie jak przed rokiem, 84 i było 
niższe niż w poprzednim kwartale (88). W kraju wskaźnik ten był wyższy niż w województwie  
dolnośląskim i w IV kwartale 2017 r. wyniósł 86 (rok wcześniej – 88, a w poprzednim kwartale – 85). 

Na każde 100 osób w wieku 15 lat i więcej w województwie dolnośląskim przypadało średnio 56 
osób aktywnych zawodowo, czyli takich, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz 44 osoby 
bierne zawodowo, czyli takie, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały. 

Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej 
wystąpił w populacji mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,0% i 48,3%). W kraju odnotowano 
większą dysproporcję w wysokości tego współczynnika – wyniósł on odpowiednio 65,1% dla 
mężczyzn i 48,0% dla kobiet. W IV kwartale 2017 r. na 100 aktywnych zawodowo mężczyzn w wieku 
15 lat i więcej przypadało 54 biernych zawodowo, a na 100 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 
15 lat i więcej – 107 kobiet biernych zawodowo. Oznacza to, że w populacji mężczyzn większość 
stanowili ci, którzy mieli pracę lub jej poszukiwali, a w ogólnej liczbie kobiet – te, które nie miały 
pracy i jej nie poszukiwały. 

Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej (w %) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem wartości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie 
zajmowało 8. miejsce wśród województw (przed rokiem – 6. miejsce). W kraju odnotowano 
spadek współczynnika aktywności zawodowej o 0,1 p.proc. w porównaniu z analogicznym 
kwartałem 2016 r. oraz w porównaniu z kwartałem poprzednim – o 0,5 p.proc. (w województwie 
dolnośląskim w relacji do analogicznego kwartału poprzedniego roku odnotowano spadek o 0,5 
p.proc., natomiast w relacji do kwartału poprzedniego – wzrost o 0,3 p.proc.). 

Mapa 1. Współczynnik aktywności zawodowej według województw w IV kwartale 2017 r. 
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Osoby pracujące stanowiły w IV kwartale 2017 roku 54,4% 
ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do 
III kwartału 2017 r. wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 1,2 p.proc., 
a w odniesieniu do IV kwartału 2016 r.  o 0,2 p.proc. 
Liczba pracujących wzrosła w ciągu kwartału o 2,3%,  
natomiast w ciągu roku nieznacznie się zmniejszyła  o 0,2%. 

 

 

Pracujący 

W województwie dolnośląskim w IV kwartale 2017 r. pracowało 1254 tys. osób, tj. 96,8% ogółu 
aktywnych zawodowo (w kraju 95,5%). Zaobserwowano nieznaczny spadek liczby osób 
pracujących – w odniesieniu do analogicznego kwartału ub. r. było ich o 3 tys. mniej, ale na 
przestrzeni kwartału o 28 tys. więcej. 

Wśród pracujących ze względu na płeć większość stanowili mężczyźni (55,3%), a ze względu na 
miejsce zamieszkania – mieszkańcy miast (70,0%). Analizując pracujących pod względem wieku, 
najliczniej reprezentowane były grupy osób w wieku 35-44 lata oraz 25-34 lata (odpowiednio 
29,1% i 25,2%). Najmniej liczna była grupa wiekowa 15-24 lata (6,2%). Biorąc pod uwagę 
wykształcenie, największy odsetek pracujących stanowiły osoby z wykształceniem wyższym 
(34,5%), a najmniejszy – z gimnazjalnym i niższym (4,5%). 

Wskaźnik zatrudnienia w omawianym okresie ukształtował się na poziomie 54,4% i był wyższy 
niż w kraju (53,7%). W porównaniu do poprzedniego kwartału nastąpił znaczący wzrost wskaźnika 
zatrudnienia – o 1,2 p.proc., podczas gdy w kraju zaobserwowano jego spadek – o 0,3 p.proc. 

Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia (w %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W IV kwartale 2017 r. wartość wskaźnika zatrudnienia osiągnęła wyższą wartość w miastach niż 
na wsi i ukształtowała się odpowiednio na poziomie 55,4% i 52,2%. W kraju wskaźnik ten osiągnął 
również wyższą wartość w miastach niż na wsi (odpowiednio 53,8% i 53,4%). 

Znacznie większe dysproporcje w wartościach wskaźnika zatrudnienia wystąpiły w przypadku 
mężczyzn i kobiet. Dla mężczyzn wskaźnik ten kształtował się na poziomie 63,3%, a dla kobiet na 
poziomie 46,4% (w kraju odpowiednio 62,2% i 45,8%). 

Najwyższe wartości wskaźnika zatrudnienia odnotowano w grupach wiekowych – 35-44 lata i 25-34 
lata (odpowiednio 85,7% i 80,8%), natomiast najniższą wśród osób w wieku 55 lat i więcej (26,6%). 

Obciążenie ludności pracującej ludnością niepracującą było najmniejsze wśród osób z wykształ-
ceniem wyższym (na 100 osób pracujących przypadało 27 osób niepracujących, tj. bezrobotnych 
i biernych zawodowo), natomiast w przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym, podsta-
wowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego było ono największe (563 osoby). 

Struktura pracujących według statusu zatrudnienia w minionym kwartale charakteryzowała się 
przewagą pracowników najemnych, czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Było 
ich w województwie dolnośląskim 1070 tys. i stanowili 85,3% ogółu pracujących. Przed rokiem 
pracownicy najemni stanowili 85,4%, a w poprzednim kwartale 84,0% wszystkich pracujących. 
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Osoby bezrobotne stanowiły w IV kwartale 2017 r. 3,2% lud-
ności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Stopa 
bezrobocia zmniejszyła się o 1,7 p.proc. w porównaniu do 
III kwartału 2017 r. i o 1 ,3 p.proc. w odniesieniu do IV kwar-
tału 2016 r. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszyst-
kich grupach według miejsca zamieszkania, płci, wieku 
i wykształcenia  zarówno w porównaniu do analogicznego 
kwartału poprzedniego roku, jak i kwartału poprzedniego. 

Bezrobotni 

W IV kwartale 2017 r. w województwie dolnośląskim zbiorowość bezrobotnych liczyła 42 tys. osób 
i na przestrzeni roku zmniejszyła się o 17 tys., a w ciągu kwartału o 21 tys. Największy spadek 
w porównaniu do IV kwartału 2016 r. wystąpił w miastach (o 15 tys.) oraz wśród kobiet (o 10 tys.). 
W ujęciu kwartalnym największy spadek liczby bezrobotnych zaobserwowano wśród mieszkań-
ców wsi (o 14 tys.) oraz wśród mężczyzn (o 12 tys.). 

W podziale według płci przeważały bezrobotne kobiety (57,1% ogółu bezrobotnych), natomiast 
ze względu na miejsce zamieszkania byli to mieszkańcy miast (61,9%). Najwięcej bezrobotnych 
było w najmłodszej grupie wiekowej  od 15 do 24 lat (28,6% wszystkich bezrobotnych), a w struk-
turze bezrobotnych według poziomu wykształcenia największy odsetek (40,5%) występował 
wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,2% (wobec 4,5% w kraju) i zmniejszyła się 
o 1,3 p.proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. i o 1,7 p.proc. w porównaniu z po-
przednim kwartałem. 

Wykres 4. Stopa bezrobocia (w %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stopa bezrobocia była znacznie wyższa na wsi niż w miastach (wyniosła odpowiednio 4,1% i 2,9%); 
w ciągu roku w miastach zmniejszyła się o 1,6 p.proc., a na wsi – o 0,3 p.proc. 

Biorąc pod uwagę płeć, to była ona wyższa wśród kobiet niż mężczyzn (4,1% wobec 2,5%). W skali 
roku w populacji mężczyzn stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,8 p.proc., a w populacji kobiet  
 o 1,6 p.proc. 

W kraju stopa bezrobocia w ciągu roku zmniejszyła o 1,0 p.proc. W 14 województwach odnoto-
wano jej spadek porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego, wzrost wystąpił 
jedynie w woj. lubelskim (o 1,0 p.proc.) oraz małopolskim (o 0,1 p.proc.).  

Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo dolnośląskie zajmowało 2. miejsce 
wśród województw (przed rokiem  3. miejsce). 

Stopa bezrobocia w IV kwartale 2017 r., podobnie jak w kwartałach poprzednich, była zróżni-
cowana w poszczególnych grupach wiekowych. Najwyższy wskaźnik zaobserwowano w najmłod-
szej grupie wiekowej  15-24 lata (13,3%), a najniższą  w grupie 45-54 lata (1,6%). 

Spadek stopy bezrobocia na przestrzeni roku obserwujemy we wszystkich grupach wiekowych, 
największy wystąpił wśród osób w wieku od 15 do 24 lat (o 2,1 p.proc.). W ujęciu kwartalnym 
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również odnotowano spadek omawianego wskaźnika we wszystkich grupach wiekowych, w tym 
największy w grupie 45-54 lata (o 2,9 p.proc.). 

Według poziomu wykształcenia, największy spadek stopy bezrobocia w ujęciu rocznym wystąpił 
wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 5,1 p.proc.), a w ujęciu kwartalnym  
 gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia (o 10,9 p.proc.). 

Mapa 2. Stopa bezrobocia według województw w IV kwartale 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W IV kwartale 2017 r. przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w woje-
wództwie dolnośląskim wyniósł, podobnie jak w poprzednim kwartale, 9,2 miesiąca (w kraju 10,7). 
Był natomiast krótszy niż przed rokiem (10,4 miesiąca). Kobiety poszukiwały pracy krócej niż 
mężczyźni (8,3 miesiąca wobec 10,6), a mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi (7,9 miesiąca 
wobec 12,1 miesiąca).  

Szeregi bezrobotnych zasilali głównie powracający do pracy po dłuższej przerwie (13 tys.) oraz 
osoby, które straciły pracę (11 tys.). Dobrowolnie zrezygnowało z pracy 8 tys. osób.  

Bierni zawodowo 

W omawianym kwartale zbiorowość biernych zawodowo w województwie dolnośląskim wyniosła 
1009 tys. osób, tj. 43,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (podobnie, jak w kraju). Na 
przestrzeni roku zaobserwowano wzrost omawianej populacji o 6 tys., natomiast w odniesieniu 
do III kwartału 2017 r. – spadek o 8 tys.  

Wśród biernych zawodowo – podobnie jak w poprzednich kwartałach 2017 r. – zdecydowanie 
przeważały osoby w wieku 55 lat i więcej (zbliżające się do wieku emerytalnego lub będące już 
w wieku emerytalnym), których było 663 tys., tj. 65,7% ogółu biernych zawodowo. Osoby będące 
w wieku produkcyjnym wśród biernych zawodowo stanowiły 37,9% (w kraju  39,1%). 

W minionym kwartale nieposzukujących pracy w województwie dolnośląskim było 1004 tys. osób 
(99,5% ogółu biernych zawodowo). Główną przyczyną nieposzukiwania pracy w badanym okresie 
nadal była emerytura (52,6%). Najmniejszy udział (1,3%) miały osoby deklarujące jako przyczynę 
bierności zawodowej zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy.  
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Tablica 2. Współczynniki aktywności zawodowej 

a 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lat dla mężczyzn.   

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2015 2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

 

+/- w porównaniu z 

IV 
kwartałem 

2016 

III 
kwartałem 

2017 
w % 

OGÓŁEM 55,2 56,7 55,9 56,2 -0,5 0,3 

mężczyźni 65,8 65,5 65,0 65,0 -0,5 0,0 

kobiety 45,9 48,9 47,6 48,3 -0,6 0,7 

Miasta  55,0 56,5 55,5 57,1 0,6 1,6 

Wieś 55,7 57,1 56,9 54,4 -2,7 -2,5 

z tego:       

ludność w gospodarstwach domo-
wych z użytkownikiem indywidual-
nego gospodarstwa rolnego 65,0 64,1 64,6 68,3 4,2 3,7 

ludność bezrolna 53,1 55,6 55,5 51,3 -4,3 -4,2 

Z ogółem dla osób w wieku:       

15-24 lat 34,3 33,5 33,7 34,9 1,4 1,2 

25-34 85,3 85,5 82,0 83,4 -2,1 1,4 

35-44 87,8 88,2 87,9 88,0 -0,2 0,1 

45-54 82,6 80,2 83,9 80,4 0,2 -3,5 

55 lat i więcej 24,5 28,0 26,3 27,3 -0,7 1,0 

w wieku:       

produkcyjnym (18-59/64)a 75,1 75,9 75,7 76,4 0,5 0,7 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 68,2 70,0 69,4 70,0 0,0 0,6 

Z ogółem dla osób z wykształceniem:       

wyższym 79,9 80,7 78,4 80,4 -0,3 2,0 

policealnym i średnim zawodowym 61,3 63,6 61,2 62,2 -1,4 1,0 

średnim ogólnokształcącym 48,5 47,9 51,3 49,1 1,2 -2,2 

zasadniczym zawodowym 57,1 58,3 57,4 55,8 -2,5 -1,6 

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 18,8 19,7 15,9 15,9 -3,8 0,0 
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Tablica 3. Pracujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2015 2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

 

IV 
kwartał 

2016=100 

III 
kwartał 

2017=100 

w tysiącach 

OGÓŁEM 1162 1257 1226 1254 99,8 102,3 

mężczyźni 654 696 682 693 99,6 101,6 

kobiety 508 560 543 561 100,2 103,3 

Miasta  818 865 847 878 101,5 103,7 

Wieś 344 392 378 376 95,9 99,5 

Według sektorów własności:       

publiczny 280 322 290 331 102,8 114,1 

prywatny 882 935 936 923 98,7 98,6 

w tym:       

pracujący w indywidualnych go-
spodarstwach rolnych 52 48 43 35 72,9 81,4 

Według statusu zatrudnienia:       

pracownicy najemni 979 1073 1030 1070 99,7 103,9 

pracodawcy i pracujący na własny 
rachunek 174 173 184 174 100,6 94,6 

pomagający bezpłatnie członkowie 
rodzin 10 11 12 10 90,9 83,3 

Pracownicy najemni według rodzaju 
umowy o pracę:       

na czas nieokreślony 661 765 766 781 102,1 102,0 

na czas określony 318 308 264 289 93,8 109,5 
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Tablica 4. Wskaźniki zatrudnienia 

a 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lat dla mężczyzn.   

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2015 2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

 

+/- w porównaniu z 

IV 
kwartałem 

2016 

III 
kwartałem 

2017 
w % 

OGÓŁEM 51,8 54,2 53,2 54,4 0,2 1,2 

mężczyźni 62,4 63,2 62,3 63,3 0,1 1,0 

kobiety 42,4 46,0 44,9 46,4 0,4 1,5 

Miasta  51,6 54,0 53,4 55,4 1,4 2,0 

Wieś 52,0 54,6 52,6 52,2 -2,4 -0,4 

z tego:       

ludność w gospodarstwach domo-
wych z użytkownikiem indywidual-
nego gospodarstwa rolnego 62,2 64,1 63,6 68,3 4,2 4,7 

ludność bezrolna 49,2 52,6 50,8 48,7 -3,9 -2,1 

Z ogółem dla osób w wieku:       

15-24 lat 28,0 28,3 28,4 30,2 1,9 1,8 

25-34 80,4 82,4 78,0 80,8 -1,6 2,8 

35-44 83,1 85,3 84,6 85,7 0,4 1,1 

45-54 78,8 77,4 80,1 79,2 1,8 -0,9 

55 lat i więcej 23,3 26,8 25,5 26,6 -0,2 1,1 

w wieku:       

produkcyjnym (18-59/64)a 70,3 72,4 71,9 73,9 1,5 2,0 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 64,0 66,8 65,9 67,8 1,0 1,9 

Z ogółem dla osób z wykształceniem:       

wyższym 77,7 79,4 76,3 78,6 -0,8 2,3 

policealnym i średnim zawodowym 57,9 61,6 59,1 60,7 -0,9 1,6 

średnim ogólnokształcącym 43,6 43,8 47,4 47,8 4,0 0,4 

zasadniczym zawodowym 53,3 54,0 53,7 52,8 -1,2 -0,9 

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 15,7 17,8 13,7 15,1 -2,7 1,4 
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Tablica 5. Bezrobotni 

a 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lat dla mężczyzn.  b 60 lat i więcej dla kobiet, 65 lat i więcej dla mężczyzn. 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2015 2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

 

IV 
kwartał 

2016=100 

III 
kwartał 

2017=100 

w tysiącach 

OGÓŁEM 77 59 63 42 71,2 66,7 

mężczyźni 36 24 30 18 75,0 60,0 

kobiety 41 34 33 24 70,6 72,7 

Miasta  52 41 32 26 63,4 81,3 

Wieś 24 18 30 16 88,9 53,3 

Według metod poszukiwania pracy:       

poprzez biuro pracy 50 43 31 27 62,8 87,1 

zamieszczanie, odpowiadanie na 
ogłoszenia 62 43 42 28 65,1 66,7 

poprzez krewnych i znajomych 58 48 47 27 56,3 57,4 

bezpośrednio w zakładzie pracy 42 31 35 18 58,1 51,4 

podjęcie starań o zorganizowanie 
własnego miejsca pracy . . . . . . 

Według czasu poszukiwania pracy:       

3 miesiące i mniej 28 26 30 21 80,8 70,0 

4-6 13 11 10 8 72,7 80,0 

7-12 19 9 12 7 77,8 58,3 

13 miesięcy i więcej 17 13 11 6 46,2 54,5 

Źródła rekrutacji bezrobotnych:       

stracili pracę 23 22 21 11 50,0 52,4 

zrezygnowali z pracy 6 . . 8 . . 

powracają do pracy po przerwie 32 22 24 13 59,1 54,2 

podejmują pracę po raz pierwszy 15 12 14 9 75,0 64,3 

Przeciętny czas poszukiwania pracy w miesiącach  

OGÓŁEM 10,0 10,4 9,2 9,2 88,5 100,0 

mężczyźni 9,6 10,1 7,8 10,6 105,0 135,9 

kobiety 10,4 10,6 10,2 8,3 78,3 81,4 

Miasta  9,9 9,2 9,0 7,9 85,9 87,8 

Wieś 10,2 13,3 9,4 12,1 91,0 128,7 



 

 

10 

Tablica 6. Stopa bezrobocia 

a 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lat dla mężczyzn.   

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2015 2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

 

+/- w porównaniu z 

IV 
kwartałem 

2016 

III 
kwartałem 

2017 
w % 

OGÓŁEM 6,2 4,5 4,9 3,2 -1,3 -1,7 

mężczyźni 5,2 3,3 4,2 2,5 -0,8 -1,7 

kobiety 7,5 5,7 5,7 4,1 -1,6 -1,6 

Miasta  6,0 4,5 3,6 2,9 -1,6 -0,7 

Wieś 6,5 4,4 7,3 4,1 -0,3 -3,2 

z tego:       

ludność w gospodarstwach domo-
wych z użytkownikiem indywidual-
nego gospodarstwa rolnego 4,3 - 1,6 - - - 

ludność bezrolna 7,3 5,5 8,4 5,2 -0,3 -3,2 

Z ogółem dla osób w wieku:       

15-24 lat 18,2 15,4 14,8 13,3 -2,1 -1,5 

25-34 5,7 3,4 4,9 3,1 -0,3 -1,8 

35-44 5,4 3,3 3,5 2,7 -0,6 -0,8 

45-54 4,3 3,5 4,5 1,6 -1,9 -2,9 

55 lat i więcej 5,2 4,3 2,9 2,4 -1,9 -0,5 

w wieku:       

produkcyjnym (18-59/64)a 6,4 4,7 5,1 3,3 -1,4 -1,8 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 6,2 4,6 5,0 3,2 -1,4 -1,8 

Z ogółem dla osób z wykształceniem:       

wyższym 2,7 1,6 2,6 2,3 0,7 -0,3 

policealnym i średnim zawodowym 5,9 2,8 3,5 2,5 -0,3 -1,0 

średnim ogólnokształcącym 9,4 8,6 7,6 3,5 -5,1 -4,1 

zasadniczym zawodowym 7,0 7,3 6,4 5,3 -2,0 -1,1 

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 17,7 9,6 14,3 3,4 -6,2 -10,9 
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Tablica 7. Bierni zawodowo 

a 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lat dla mężczyzn.   

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2015 2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

 

IV 
kwartał 

2016=100 

III 
kwartał 

2017=100 

w tysiącach 

OGÓŁEM 1006 1003 1017 1009 100,6 99,2 

mężczyźni 358 381 383 384 100,8 100,3 

kobiety 648 622 634 626 100,6 98,7 

Miasta  713 696 706 681 97,8 96,5 

Wieś 293 308 311 329 106,8 105,8 

Z ogółem w wieku:       

15-24 lat 190 182 173 168 92,3 97,1 

25-34 57 59 71 65 110,2 91,5 

35-44 44 48 52 51 106,3 98,1 

45-54 59 63 51 61 96,8 119,6 

55 lat i więcej 656 651 671 663 101,8 98,8 

w wieku:       

produkcyjnym (18-59/64)a 396 398 395 382 96,0 96,7 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 568 554 555 540 97,5 97,3 

Wybrane przyczyny bierności:       

osoby poszukujące pracy, ale nie-
gotowe do jej podjęcia w ciągu 
dwóch tygodni następujących po 
tygodniu badanym 5 5 . . . . 

zniechęcenie bezskutecznością po-
szukiwania pracy 39 27 31 13 48,1 41,9 

nauka, uzupełnianie kwalifikacji 176 164 158 151 92,1 95,6 

obowiązki rodzinne i związane 
z prowadzeniem domu 57 81 81 103 127,2 127,2 

emerytura 505 508 518 528 103,9 101,9 

choroba, niesprawność 133 142 138 134 94,4 97,1 

Z ogółem z wykształceniem:       

wyższym 102 105 125 108 102,9 86,4 

policealnym i średnim zawodowym 204 208 217 218 104,8 100,5 

średnim ogólnokształcącym 124 126 111 118 93,7 106,3 

zasadniczym zawodowym 235 226 232 252 111,5 108,6 

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 341 339 332 313 92,3 94,3 
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Informatorium 
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu  

tel.: 71 37 16 362, 71 37 16 320, 71 37 16 314 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 
Aneta Madajczak 
Tel: 71 37 16 392 
e-mail:  A.Madajczak@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Alicja Pietrusiewicz 
Tel: 71 37 16 363 
e-mail:  A.Pietrusiewicz@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Monitoring rynku pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski – publikacja kwartalna 

Inne opracowania zawierające wyniki tych badań: stat.gov.pl → Obszary tematyczne → Rynek pracy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek pracy 

Strateg → Obszary tematyczne → Rynek pracy 

Bank Danych Lokalnych → Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna 

Bezrobotni według BAEL 

Pracujący według BAEL 

Inne pojęcia z dziedziny Rynek pracy  

 

http://wroclaw.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Wroclaw_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
mailto:A.Madajczak@stat.gov.pl
mailto:A.Pietrusiewicz@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2017-r-,12,32.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/739,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_23,dziedzina.html

