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INFORMACJE SYGNALNE 

28.06.2019 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie  
dolnośląskim w I kwartale 2019 r. 
 

Ludność aktywna zawodowo w I kwartale 2019 roku 
stanowiła 56,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik 
ten obniżył się w porównaniu do poprzedniego kwartału, 
natomiast był wyższy niż w analogicznym kwartale 2018 roku. 
Na przestrzeni roku odnotowano wzrost liczby pracują-
cych. Liczba bezrobotnych w ciągu roku nie zmieniła się  po-
dobnie jak stopa bezrobocia; w porównaniu do 
poprzedniego kwartału obie te wielkości były znacznie 
mniejsze. W ujęciu rocznym nastąpił  spadek liczby bier-
nych zawodowo, natomiast w ujęciu kwartalnym  wzrost. 

  

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

W I kwartale 2019 r. w województwie dolnośląskim mieszkało 2277 tys. osób w wieku 15 lat 
i więcej. W populacji tej przeważały kobiety (52,5%), natomiast wśród aktywnych zawodowo 
dominowali mężczyźni (53,3%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, zdecydowanie 
przeważali mieszkańcy miast, stanowiąc 68,4% ogólnej liczby osób w wieku 15 lat i więcej oraz 
68,9% aktywnych zawodowo. 

Wykres 1. Zmiany na rynku pracy w I kwartale 2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1. Podstawowe wyniki BAEL                

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dolno- 
śląskie Polska Dolno- 

śląskie Polska Dolno- 
śląskie Polska 

I kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. I kwartał 2019 r. 

Współczynnik aktywności 
zawodowej w % 55,2 56,0 57,5 56,1 56,5 55,9 
Wskaźnik zatrudnienia w % 53,6 53,7 55,2 54,0 54,9 53,7 
Stopa bezrobocia w % 2,9 4,2 4,0 3,8 2,9 3,9 
Aktywni zawodowo w tys. 1266 17053 1315 17058 1287 16940 

pracujący 1229 16344 1263 16409 1250 16274 
bezrobotni 37 709 52 649 37 666 

Bierni zawodowo w tys. 1026 13405 972 13353 990 13365 

Współczynnik aktywności za-
wodowej ukształtował się na 
poziomie niższym o 1,0 p.proc. 
niż w poprzednim kwartale, na-
tomiast był wyższy o 1,3 p.proc. 
niż w analogicznym kwartale 
poprzedniego roku  

W porównaniu z poprzednim 
kwartałem zauważalny jest 
znaczący spadek liczby bez-
robotnych oraz stopy bezro-
bocia 
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Liczba aktywnych zawodowo w I kwartale 2019 r. w województwie dolnośląskim wyniosła 1287 tys. 
osób i zwiększyła się w ciągu roku o 1,7%, co spowodowane było wzrostem liczby pracujacych. 
Liczba bezrobotnych pozostała na poziomie z poprzedniego roku. 

W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 2,1%, co było 
rezultatem spadku liczby osób pracujących i bezrobotnych. 

Obciążenie pracujących osobami niepracującymi wyniosło 822 i było większe w porównaniu do 
poprzedniego kwartału (811), natomiast mniejsze niż przed rokiem (865). W kraju wskaźnik ten 
był znacznie wyższy niż w województwie dolnośląskim i w I kwartale 2019 r. wyniósł 862 (rok wcze-
śniej – 864, a w poprzednim kwartale – 853). 

Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej 
wystąpił w populacji mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 63,5% i 50,3%). W kraju odnotowano 
większą dysproporcję w wysokości tego współczynnika – wyniósł on odpowiednio 64,4% dla 
mężczyzn i 48,1% dla kobiet. W I kwartale 2019 r. na 100 aktywnych zawodowo mężczyzn w wieku 
15 lat i więcej przypadało 58 biernych zawodowo, a na 100 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 
15 lat i więcej – 103 kobiety bierne zawodowo.  

Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej (w %) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem wartości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie 
zajmowało 5. miejsce wśród województw (przed rokiem – 7. miejsce). W kraju odnotowano spadek 
współczynnika aktywności zawodowej o 0,1 p.proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 
2018 r. i o 0,2 p.proc. w porównaniu z kwartałem poprzednim (w województwie dolnośląskim w re-
lacji do analogicznego kwartału poprzedniego roku odnotowano wzrost o 1,3 p.proc., a w relacji 
do kwartału poprzedniego – spadek o 1,0 p.proc.). 

Mapa 1. Współczynnik aktywności zawodowej według województw w I kwartale 2019 r. 
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Osoby pracujące w I kwartale 2019 roku stanowiły 
54,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu 
do IV kwartału 2018 r. wskaźnik zatrudnienia zmniejszył 
się o 0,3 p.proc., a w odniesieniu do I kwartału 2018 r. 
wzrósł o 1,3 p.proc. Liczba pracujących zmniejszyła się 
w ciągu kwartału o 1,0%, a w ciągu roku wzrosła o 1,7%. 
Wśród pracowników najemnych w ciągu roku wzrósł 
odsetek osób posiadających pracę stałą (o 1,3 p.proc.). 

 

Pracujący 

W województwie dolnośląskim w I kwartale 2019 r. pracowało 1250 tys. osób i stanowili oni 97,1% 
ogółu aktywnych zawodowo (w kraju 96,1%). Zaobserwowano wzrost liczby osób pracujących 
o 21 tys. w odniesieniu do analogicznego kwartału ub. r.;  na przestrzeni kwartału było ich natomiast 
mniej o 13 tys.  

Wśród pracujących ze względu na płeć większość stanowili mężczyźni (53,8%), a ze względu na 
miejsce zamieszkania – mieszkańcy miast (68,8%). Analizując pracujących pod względem wieku, 
najliczniej reprezentowane były grupy osób w wieku 35-44 lata oraz 25-34 lata (odpowiednio 
30,2% i 26,2%). Najmniej liczna była grupa wiekowa 15-24 lata (5,1%). Biorąc pod uwagę 
wykształcenie, największy odsetek pracujących stanowiły osoby z wykształceniem wyższym 
(40,1%), a najmniejszy – z gimnazjalnym i niższym (3,0%). 

Wskaźnik zatrudnienia w omawianym okresie ukształtował się na poziomie 54,9% i był wyższy 
niż w kraju (53,7%). W porównaniu do poprzedniego kwartału w województwie dolnośląskim, 
podobnie jak w kraju, nastąpił spadek wskaźnika zatrudnienia o 0,3 p.proc. 

Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia (w %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W I kwartale 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osiągnął wyższą wartość w miastach niż na wsi 
i ukształtował się odpowiednio na poziomie 55,2% i 54,2%. W kraju wskaźnik ten osiągnął również 
wyższą wartość w miastach niż na wsi (odpowiednio 53,9% i 53,3%). 

Znacznie większe dysproporcje w wartościach wskaźnika zatrudnienia wystąpiły w przypadku 
mężczyzn i kobiet. Dla mężczyzn wskaźnik ten kształtował się na poziomie 62,2%, a dla kobiet na 
poziomie 48,2% (w kraju odpowiednio 62,2% i 45,9%). 

Najwyższe wartości wskaźnika zatrudnienia odnotowano w grupach wiekowych – 25-34 lata i 35-44 
lata (odpowiednio 88,1% i 87,5%), natomiast najniższą wśród osób w wieku 55 lat i więcej (24,3%). 

Obciążenie ludności pracującej ludnością niepracującą było najmniejsze wśród osób z wykształ-
ceniem wyższym (na 100 osób pracujących przypadały 23 osoby niepracujące, tj. bezrobotne 
i bierne zawodowo), natomiast w przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawo-
wym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego było ono największe (803 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 1033 tys. i stanowili 82,6% ogółu pracujących. Przed rokiem 
pracownicy najemni stanowili 83,6%, a w poprzednim kwartale 84,5% wszystkich pracujących. 

 

W skali roku wśród pracowni-
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Osoby bezrobotne w I kwartale 2019 r. stanowiły, podobnie 
jak przed rokiem, 2,9% ludności aktywnej zawodowo w wieku 
15 lat i więcej. W porównaniu do IV kwartału 2018 r. stopa 
bezrobocia zmniejszyła się o 1,1 p.proc. Liczba bezrobot-
nych w porównaniu do poprzedniego kwartału zmniejszyła 
się we wszystkich grupach według miejsca zamieszkania 
i płci, a w porównaniu do analogicznego kwartału poprzed-
niego roku nie zmieniła się. 

 

Bezrobotni 

W I kwartale 2019 r. w województwie dolnośląskim zbiorowość bezrobotnych liczyła 37 tys. osób 
i na przestrzeni roku nie zmieniła się, natomiast w ciągu kwartału zmniejszyła się o 15 tys. 
W porównaniu do I kwartału 2018 r. w populacji mężczyzn wystąpił spadek (o 6 tys.), natomiast 
wśród kobiet  wzrost (o 6 tys.). W ujęciu kwartalnym największy spadek liczby bezrobotnych 
zaobserwowano wśród mężczyzn (o 9 tys.) oraz wśród mieszkańców wsi (o 11 tys.). 

W podziale według płci przeważały bezrobotne kobiety (64,9% ogółu bezrobotnych), natomiast 
ze względu na miejsce zamieszkania dominowali mieszkańcy miast (73,0%). Najwięcej 
bezrobotnych było w grupie wiekowej 45-54 lat (32,4% wszystkich bezrobotnych), a w strukturze 
bezrobotnych według poziomu wykształcenia największy odsetek (37,8%) występował wśród 
osób z wykształ-ceniem zasadniczym zawodowym. 

Stopa bezrobocia ukształtowała się, podobnie jak przed rokiem, na poziomie 2,9% (wobec 3,9% 
w kraju) i zmniejszyła się o 1,1 p.proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Wykres 4. Stopa bezrobocia (w %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stopa bezrobocia była wyższa w miastach niż na wsi (wyniosła odpowiednio 3,0% i 2,5%); w ciągu 
roku w miastach i na wsi zmniejszyła się o 0,1 p.proc. 

Biorąc pod uwagę płeć, to stopa bezrobocia była wyższa wśród kobiet niż mężczyzn (4,0% wobec 
1,9%). W skali roku w populacji mężczyzn wskaźnik ten zmniejszył się o 0,9 p.proc., a w populacji 
kobiet wzrósł o 0,9 p.proc. 

W kraju stopa bezrobocia w ciągu roku zmniejszyła o 0,3 p.proc. Spadek odnotowano w 11 wo-
jewództwach, w tym największy w woj. świętokrzyskim (o 3,1 p.proc.), wzrost  w 4 wojewódz-
twach, w tym największy w woj. małopolskim (o 1,3 p.proc.).  

Stopa bezrobocia w I kwartale 2019 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, była zróżni-
cowana w poszczególnych grupach wiekowych. Najwyższy wskaźnik zaobserwowano w najmłod-
szej grupie wiekowej  15-24 lata (7,2%), lecz jednocześnie w populacji tej w ciągu kwartału 
wystapił największy spadek stopy bezrobocia (o 5,2 p.proc.). 

 W ujęciu rocznym odnotowano wzrost omawianego wskaźnika w dwóch grupach wiekowych  
 45-54 lata (o 2,0 p.proc.) oraz 15-24 lata (o 1,2 p.proc.). 

Według poziomu wykształcenia, największy spadek stopy bezrobocia w ujęciu rocznym wystąpił 
wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 1,4 p.proc.), natomiast naj-
większy wzrost   z wykształceniem ogólnokształcącym (o 6,3 p.proc.). 

Stopa bezrobocia utrzymała 
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Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo dolnośląskie zajmowało, podobnie 
jak przed rokiem,  3. miejsce wśród województw. 

Mapa 2. Stopa bezrobocia według województw w I kwartale 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W I kwartale 2019 r. przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w woje-
wództwie dolnośląskim wyniósł 4,6 miesiąca (w kraju 9,3). Był znacznie krótszy niż przed rokiem 
(7,3 miesiąca) i dwukrotnie krótszy niż w kwartale poprzednim (9,2 miesiaca). Kobiety poszukiwały 
pracy znacznie dłużej niż mężczyźni (5,2 miesiąca wobec 3,5), a mieszkańcy miast krócej niż 
mieszkańcy wsi (3,8 miesiąca wobec 7,3 miesiąca).  

Szeregi bezrobotnych zasilały głównie osoby, które powracały do pracy po dłuższej przerwie 
(20 tys.) oraz te, które straciły pracę (9 tys.). Dobrowolnie zrezygnowało z pracy 7 tys. osób. Liczba 
bezrobotnych powracajacych do pracy po przerwie zwiększyła się dwukrotnie w ciągu roku. 

Bierni zawodowo 

W omawianym kwartale zbiorowość biernych zawodowo w województwie dolnośląskim wyniosła 
990 tys. osób, tj. 43,5% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (w kraju 44,1%). Na przestrzeni roku 
zaobserwowano spadek liczebności omawianej populacji o 36 tys., a w odniesieniu do IV kwartału 
2018 r. – wzrost o 18 tys.  

Wśród biernych zawodowo – podobnie jak w poprzednich kwartałach – zdecydowanie przeważały 
osoby w wieku 55 lat i więcej (zbliżające się do wieku emerytalnego lub będące już w wieku 
emerytalnym), których było 686 tys., tj. 69,3% ogółu biernych zawodowo. Osoby będące w wieku 
produkcyjnym wśród biernych zawodowo stanowiły 34,6% (w kraju  37,5%). 

W I kwartale 2019 r. nieposzukujących pracy w województwie dolnośląskim było 983 tys. osób 
(99,3% ogółu biernych zawodowo). Główną przyczyną nieposzukiwania pracy w badanym okresie 
nadal była emerytura (58,1%). Najmniejszy udział (1,2%) miały osoby deklarujące jako przyczynę 
bierności zawodowej zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy.  

Bierni zawodowo to w większości osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, nie-
pełnym podstawowym i bez wykształcenia (303 tys., tj. 30,6%) oraz zasadniczym zawodowym 
(272 tys., tj. 27,5%). W ciągu roku i kwartału wzrosła liczba biernych zawodowo posiadających 
wykształcenie wyższe (odpowiednio o 1,8% i 9,7%). 
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Tablica 2. Współczynniki aktywności zawodowej 

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

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

 

+/- w porównaniu z 

I 
kwartałem 

2018 

IV 
kwartałem 

2018 
w % 

OGÓŁEM 56,3 55,2 57,5 56,5 1,3 -1,0 

mężczyźni 64,0 63,0 64,6 63,5 0,5 -1,1 

kobiety 49,4 48,3 51,0 50,3 2,0 -0,7 

Miasta  55,8 55,6 57,2 57,0 1,4 -0,2 

Wieś 57,5 54,5 58,4 55,6 1,1 -2,8 

z tego:       

ludność w gospodarstwach domo-
wych z użytkownikiem indywidual-
nego gospodarstwa rolnego 62,2 63,5 73,8 64,9 1,4 -8,9 

ludność bezrolna 56,4 51,6 53,7 52,8 1,2 -0,9 

Z ogółem dla osób w wieku:       

15-24 lat 33,8 32,9 39,3 28,3 -4,6 -11,0 

25-34 84,9 85,1 86,4 90,8 5,7 4,4 

35-44 89,4 89,6 88,2 88,9 -0,7 0,7 

45-54 82,2 79,4 84,0 85,3 5,9 1,3 

55 lat i więcej 26,0 24,4 26,9 24,6 0,2 -2,3 

w wieku:       

produkcyjnym (18-59/64)a 75,7 75,3 79,1 78,2 2,9 -0,9 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 69,5 69,1 72,8 71,7 2,6 -1,1 

Z ogółem dla osób z wykształceniem:       

wyższym 81,1 79,9 82,4 81,7 1,8 -0,7 

policealnym i średnim zawodowym 64,6 64,3 60,8 62,3 -2,0 1,5 

średnim ogólnokształcącym 50,6 44,7 54,4 51,2 6,5 -3,2 

zasadniczym zawodowym 54,0 52,6 55,3 52,6 0,0 -2,7 

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 16,4 15,7 16,8 11,6 -4,1 -5,2 
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Tablica 3. Pracujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

 

I 
kwartał 

2018=100 

IV 
kwartał 

2018=100 

w tysiącach 

OGÓŁEM 1238 1229 1263 1250 101,7 99,0 

mężczyźni 671 666 680 672 100,9 98,8 

kobiety 567 563 583 577 102,5 99,0 

Miasta  844 847 863 860 101,5 99,7 

Wieś 395 382 400 390 102,1 97,5 

Według sektorów własności:       

publiczny 286 311 318 293 94,2 92,1 

prywatny 952 918 945 957 104,2 101,3 

w tym:       

pracujący w indywidualnych go-
spodarstwach rolnych 45 52 47 47 90,4 100,0 

Według statusu zatrudnienia:       

pracownicy najemni 1026 1028 1067 1033 100,5 96,8 

pracodawcy i pracujący na własny 
rachunek 199 186 180 207 111,3 115,0 

pomagający bezpłatnie członkowie 
rodzin 13 15 17 10 66,7 58,8 

Pracownicy najemni według rodzaju 
umowy o pracę:       

na czas nieokreślony 754 769 808 786 102,2 97,3 

na czas określony 272 260 259 247 95,0 95,4 
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Tablica 4. Wskaźniki zatrudnienia 

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

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

 

+/- w porównaniu z 

I 
kwartałem 

2018 

IV 
kwartałem 

2018 
w % 

OGÓŁEM 53,6 53,6 55,2 54,9 1,3 -0,3 

mężczyźni 61,2 61,2 62,6 62,2 1,0 -0,4 

kobiety 46,8 46,8 48,5 48,2 1,4 -0,3 

Miasta  53,0 53,8 55,1 55,2 1,4 0,1 

Wieś 55,0 53,1 55,5 54,2 1,1 -1,3 

z tego:       

ludność w gospodarstwach domo-
wych z użytkownikiem indywidual-
nego gospodarstwa rolnego 58,3 61,8 72,0 64,3 2,5 -7,7 

ludność bezrolna 54,1 50,3 50,5 51,4 1,1 0,9 

Z ogółem dla osób w wieku:       

15-24 lat 28,6 30,6 34,4 26,2 -4,4 -8,2 

25-34 81,6 82,0 84,0 88,1 6,1 4,1 

35-44 85,9 87,7 85,9 87,5 -0,2 1,6 

45-54 80,0 77,5 79,6 81,5 4,0 1,9 

55 lat i więcej 24,5 23,7 26,2 24,3 0,6 -1,9 

w wieku:       

produkcyjnym (18-59/64)a 72,0 73,1 75,9 75,9 2,8 0,0 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 66,2 67,1 69,8 69,7 2,6 -0,1 

Z ogółem dla osób z wykształceniem:       

wyższym 79,3 78,9 81,0 81,1 2,2 0,1 

policealnym i średnim zawodowym 61,8 62,3 58,5 61,2 -1,1 2,7 

średnim ogólnokształcącym 47,2 42,7 50,3 45,8 3,1 -4,5 

zasadniczym zawodowym 50,2 50,0 53,1 50,2 0,2 -2,9 

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 14,3 15,2 14,0 11,0 -4,2 -3,0 
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Tablica 5. Bezrobotni 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

 

I 
kwartał 

2018=100 

IV 
kwartał 

2018=100 

w tysiącach 

OGÓŁEM 63 37 52 37 100,0 71,2 

mężczyźni 31 19 22 13 68,4 59,1 

kobiety 32 18 30 24 133,3 80,0 

Miasta  44 27 31 27 100,0 87,1 

Wieś 18 10 21 10 100,0 47,6 

Według metod poszukiwania pracy:       

poprzez biuro pracy 37 18 30 26 144,4 86,7 

zamieszczanie, odpowiadanie na 
ogłoszenia 51 30 33 32 106,7 97,0 

poprzez krewnych i znajomych 41 18 37 21 116,7 56,8 

bezpośrednio w zakładzie pracy 28 10 26 13 130,0 50,0 

Według czasu poszukiwania pracy:       

3 miesiące i mniej 28 17 23 25 147,1 108,7 

4-6 8 8 11 9 112,5 81,8 

7-12 17 8 6 . . . 

13 miesięcy i więcej 9 5 11 . . . 

Źródła rekrutacji bezrobotnych:       

stracili pracę 26 17 13 9 52,9 69,2 

zrezygnowali z pracy 7 9 5 7 77,8 140,0 

powracają do pracy po przerwie 21 10 22 20 200,0 90,9 

podejmują pracę po raz pierwszy 8 . 11 . . . 

Przeciętny czas poszukiwania pracy w miesiącach  

OGÓŁEM 8,7 7,3 9,2 4,6 63,0 50,0 

mężczyźni 9,8 8,7 10,4 3,5 40,2 33,7 

kobiety 7,7 4,9 8,5 5,2 106,1 61,2 

Miasta  8,3 6,9 6,9 3,8 55,1 55,1 

Wieś 9,6 8,3 13,5 7,3 88,0 54,1 



 

 

10 

Tablica 6. Stopa bezrobocia 

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

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

 

+/- w porównaniu z 

I 
kwartałem 

2018 

IV 
kwartałem 

2018 
w % 

OGÓŁEM 4,8 2,9 4,0 2,9 0,0 -1,1 

mężczyźni 4,4 2,8 3,1 1,9 -0,9 -1,2 

kobiety 5,3 3,1 4,9 4,0 0,9 -0,9 

Miasta  5,0 3,1 3,5 3,0 -0,1 -0,5 

Wieś 4,4 2,6 5,0 2,5 -0,1 -2,5 

z tego:       

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

ludność bezrolna 3,9 2,5 6,1 3,0 0,5 -3,1 

Z ogółem dla osób w wieku:       

15-24 lat 16,7 6,0 12,4 7,2 1,2 -5,2 

25-34 3,8 3,6 3,1 3,3 -0,3 0,2 

35-44 4,0 2,1 2,6 1,6 -0,5 -1,0 

45-54 2,7 2,4 5,2 4,4 2,0 -0,8 

55 lat i więcej 5,9 2,7 2,4 1,8 -0,9 -0,6 

w wieku:       

produkcyjnym (18-59/64)a 4,8 2,9 4,0 3,0 0,1 -1,0 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 4,7 2,9 4,0 2,9 0,0 -1,1 

Z ogółem dla osób z wykształceniem:       

wyższym 2,3 1,4 1,6 0,8 -0,6 -0,8 

policealnym i średnim zawodowym 4,3 3,2 3,7 1,8 -1,4 -1,9 

średnim ogólnokształcącym 6,7 4,3 7,5 10,6 6,3 3,1 

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

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 12,7 3,3 16,7 5,0 1,7 -11,7 
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Tablica 7. Bierni zawodowo 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

 

I 
kwartał 

2018=100 

IV 
kwartał 

2018=100 

w tysiącach 

OGÓŁEM 1008 1026 972 990 96,5 101,9 

mężczyźni 394 403 384 395 98,0 102,9 

kobiety 614 623 588 595 95,5 101,2 

Miasta  703 699 672 669 95,7 99,6 

Wieś 305 327 300 320 97,9 106,7 

Z ogółem w wieku:         

15-24 lat 175 171 151 175 102,3 115,9 

25-34 61 58 51 34 58,6 66,7 

35-44 44 44 52 48 109,1 92,3 

45-54 56 65 51 46 70,8 90,2 

55 lat i więcej 671 688 668 686 99,7 102,7 

w wieku:         

produkcyjnym (18-59/64)a 398 395 332 343 86,8 103,3 

15-64 lata (wiek produkcyjny we-
dług definicji Eurostat) 557 551 482 496 90,0 102,9 

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 18 14 13 12 85,7 92,3 

nauka, uzupełnianie kwalifikacji 156 160 143 159 99,4 111,2 

obowiązki rodzinne i związane 
z prowadzeniem domu 78 54 70 43 79,6 61,4 

emerytura 537 553 545 571 103,3 104,8 

choroba, niesprawność 134 156 132 124 79,5 93,9 

Z ogółem z wykształceniem:       

wyższym 102 111 104 113 101,8 108,7 

policealnym i średnim zawodowym 204 208 225 203 97,6 90,2 

średnim ogólnokształcącym 117 114 89 98 86,0 110,1 

zasadniczym zawodowym 264 270 257 272 100,7 105,8 

gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym 321 322 298 303 94,1 101,7 
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