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Informację opracowano na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzanego w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej, tj. aktywność 
ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, 
będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach, z wyjątkiem osób nieobecnych powyżej  
2 miesięcy, jeżeli ich nieobecność nie wynika z charakteru wykonywanej pracy. Badanie nie obejmuje gospodarstw 
domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania. 

 
W IV kwartale 2007 r. liczba aktywnych zawodowo w województwie wyniosła 593 tys. osób  

(3,5% populacji w kraju), a biernych zawodowo 558 tys. osób (udział w kraju 3,9%). 
 

TABL. 1. LUDNOŚĆ AKTYWNA I BIERNA ZAWODOWO W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ  
Aktywni zawodowo Ogółem 

razem pracujący bezrobotni 
Bierni  

zawodowo KWARTAŁY 
w tys.       

2006 .................................IV 1141 582 503 79 559     
2007 ...................................I 1161 583 504 78 578
 II 1186 613 549 64 573
 III 1177 617 566 51 560
 IV 1151 593 533 60 558

 
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby osób 

aktywnych zawodowo (o 11,0 tys., tj. 1,9%). Zmniejszyła się liczba bezrobotnych o 24,1%, natomiast liczba 
osób pracujących wzrosła o 6,0%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Ponad połowa aktywnych zawodowo to mężczyźni. Ich liczba zmalała w porównaniu  

do analogicznego okresu roku ubiegłego, jak i poprzedniego kwartału odpowiednio o 0,3% i 3,9%.  
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współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia 

TABL. 2. AKTYWNI ZAWODOWO WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA  
2006 2007 

IV kwartał III kwartał IV kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 
aktywni zawodowo w tys. IV kw.  

2006 = 100 
III kw.  

2007 = 100       
Ogółem ...........................  582 617 593 101,9 96,1       

Mężczyźni ...................  321 333 320 99,7 96,1 
Kobiety ........................  260 284 273 105,0 96,1       

Miasta ...........................  378 395 379 100,3 95,9 
Wieś .............................  204 222 214 104,9 96,4 

 
W IV kwartale 2007 r. na 1000 osób aktywnych zawodowo przypadało 941 osób biernych zawodowo  

(w kraju 849 osób). W miastach było to 908 osób, a na wsi 1005. 
Odsetek ludności aktywnej zawodowo w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej w porównaniu 

do IV kwartału 2006 r. wzrósł i wyniósł 51,5%. Współczynnik aktywności zawodowej dla mężczyzn wyniósł 
58,8%, a dla kobiet 44,9%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Najwyższą aktywność zawodową zanotowano w grupie osób w wieku 25-34 lata (dla której 

współczynnik przyjął wartość 85,9%) oraz wśród osób z wykształceniem wyższym (83,2%). Dla osób  
w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat) współczynnik wyniósł 67,6%. 

Populacja pracujących w IV kwartale 2007 r. wyniosła 533 tys. osób (udział województwa  
w kraju 3,4%) i zwiększyła się o 6,0% w porównaniu do IV kwartału 2006 r. Liczba pracujących kobiet wzrosła 
o 10,6%, a mężczyzn o 2,8%. Liczba pracujących mieszkańców wsi była wyższa o 10,8%, a miast o 4,2%. 

W IV kwartale 2007 r. na 1000 pracujących przypadało 1159 osób niepracujących (w kraju 1021 osób). 
W porównaniu do III kwartału 2007 r. liczba pracujących zmalała o 5,8%. Liczba pracujących kobiet 

zmalała o 6,2%, a mężczyzn o 5,5%. Zmniejszyła się także liczba pracujących zamieszkałych na wsi o 6,1%  
i w miastach o 5,4%. 

W IV kwartale 2007 r. pracujący stanowili 46,3% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik 
zatrudnienia był wyższy dla mężczyzn niż kobiet. 

 
TABL. 3. PRACUJĄCY WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

2006 2007 
IV kwartał III kwartał IV kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

pracujący w tys. IV kw.  
2006 = 100 

III kw.  
2007 = 100       

Ogółem ...........................  503 566 533 106,0 94,2       
Mężczyźni ...................  284 309 292 102,8 94,5 
Kobiety ........................  218 257 241 110,6 93,8       

Miasta ...........................  335 369 349 104,2 94,6 
Wieś .............................  167 197 185 110,8 93,9 

Wśród posiadających pracę 20,1% to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 15,6% pracownicy usług 
osobistych i sprzedawcy, a 12,0% to specjaliści. 

W charakterze pracowników najemnych zatrudnionych było 80,1% ogółu pracujących, 16,3%  
to pracodawcy i pracujący na własny rachunek, a 3,8% to pomagający członkowie rodzin. 
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Populacja bezrobotnych w IV kwartale 2007 r. wyniosła 60 tys. osób (udział województwa  

w kraju 4,1%). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmniejszyła się (o 24,1%). Spadła 
liczba bezrobotnych mężczyzn (o 24,3%) i kobiet (o 23,8%). Spadek odnotowano także wśród mieszkańców 
miast (o 28,6%) i wsi (o 18,9%). 

W porównaniu do III kwartału 2007 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych - większy  
w populacji kobiet (o 18,5%) niż mężczyzn (o 16,7%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, wyższy wzrost 
bezrobocia wystąpił na wsi o 20,0% (w miastach o 15,4%). 

 
TABL. 4. BEZROBOTNI WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

2006 2007 
IV kwartał III kwartał IV kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

bezrobotni w tys. IV kw.  
2006 = 100 

III kw.  
2007 = 100       

Ogółem ...........................  79 51 60 75,9 117,6       
Mężczyźni ...................  37 24 28 75,7 116,7 
Kobiety ........................  42 27 32 76,2 118,5       

Miasta ...........................  42 26 30 71,4 115,4 
Wieś .............................  37 25 30 81,1 120,0 

 
Wśród bezrobotnych najwięcej było osób w wieku 25-34 lata i 45-54 lata (po 19 tys.). Pod względem 

wykształcenia przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 24 tys. osób oraz gimnazjalnym 
i niższym - 18 tys. osób. 
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Przeciętny czas poszukiwania pracy w IV kwartale 2007 r. wyniósł prawie 20 miesięcy. Zbiorowość 
osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowiła 60,0% ogółu bezrobotnych. Większość 
bezrobotnych poszukiwała pracy za pośrednictwem biur pracy - 78,3% oraz poprzez bezpośredni kontakt  
z zakładem pracy - 70,0%. 

W populacji bezrobotnych większość (40,0%) stanowiły osoby, które chcą powrócić do pracy  
po przerwie, w czasie której nie poszukiwały pracy przez minimum 3 miesiące. Osoby, które straciły pracę 
stanowiły 28,3%. Pierwszej w życiu pracy poszukiwało 23,3% osób, a 8,3% osób z pracy zrezygnowało. 

Stopa bezrobocia w IV kwartale 2007 r. wyniosła 10,1% (w kraju - 8,5%). Natężenie bezrobocia spadło 
w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosło. 

W IV kwartale 2007 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 558 tys. osób (udział województwa  
w kraju 3,9%) i stanowiła 48,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. 

Liczba osób w tej grupie zmalała w porównaniu do IV kwartału 2006 r. o 0,2%. Liczba biernych 
zawodowo kobiet spadła (o 0,6%), a mężczyzn wzrosła (o 0,9%). Na wsi odnotowano niższą (o 0,5%),  
a w miastach wyższą (o 0,3%) liczebność grupy nieaktywnych zawodowo. 

 
TABL. 5. BIERNI ZAWODOWO WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

2006 2007 
IV kwartał III kwartał IV kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

bierni zawodowo w tys. IV kw.  
2006 = 100 

III kw.  
2007 = 100       

Ogółem ...........................  559 560 558 99,8 99,6       
Mężczyźni ...................  222 223 224 100,9 100,4 
Kobiety ........................  337 337 335 99,4 99,4       

Miasta............................  343 347 344 100,3 99,1 
Wieś .............................  216 213 215 99,5 100,9 

 
Bierni zawodowo to przede wszystkim ludzie w wieku 55 lat i więcej - 52,5%, a także osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym i niższym - 55,6%. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 50,4% populacji 
biernych zawodowo. Kobiety stanowiły 60,0% ogółu tej grupy, a osoby zamieszkujące miasta - 61,6%. 

Najczęściej podawane przyczyny nieposzukiwania pracy to przede wszystkim osiągnięcie wieku 
emerytalnego (39,5%) oraz nauka i uzupełnianie kwalifikacji (21,7%). 

  
TABL. 6. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WIEKU  

I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W IV KWARTALE 2007 R. 
Aktywni zawodowo 

Ludność 
pracujący bezrobotni

Bierni 
zawodowo

Współ-
czynnik 

aktywności 
zawodowej 

Wskaźnik 
zatrudnie-

nia 

Stopa 
bezrobociaWYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. w % 
   
Ogółem.........................................  1151 533 60 558 51,5 46,3 10,1       

Mężczyźni................................  544 292 28 224 58,8 53,7 8,8
Kobiety ....................................  608 241 32 335 44,9 39,6 11,7   

Miasta.........................................  723 349 30 344 52,4 48,3 7,9
Wieś ...........................................  429 185 30 215 49,9 43,1 14,0   

Według wieku:              
w tym w wieku produkcyjnym a  868 527 60 281 67,6 60,7 10,2   

15-24 lata.....................................  199 50 12 138 31,2 25,1 19,4
25-34 ...........................................  198 152 19 28 85,9 76,8 11,2
35-44 ...........................................  180 144 9 27 85,0 80,0 5,9
45-54 ...........................................  238 147 19 73 69,3 61,8 11,5
55 lat i więcej ..............................  336 42 1 293 12,8 12,5 2,3   

Według poziomu wykształcenia:          
wyższe .........................................  119 96 3 20 83,2 80,7 3,0
policealne i średnie zawodowe ....  254 158 8 88 65,4 62,2 4,8
średnie ogólnokształcące ............  82 34 6 42 48,8 41,5 15,0
zasadnicze zawodowe..................  301 179 24 97 67,4 59,5 11,8
gimnazjalne i niższe ....................  395 66 18 310 21,5 16,7 21,2

a  Mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat.                      
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Wyjaśnienia podstawowych pojęć 
 
 
 
1. Za ludność aktywną zawodowo (tzw. siłę roboczą) uważa się wszystkie osoby uznane za pracujące lub 
bezrobotne, zgodnie z definicjami podanymi poniżej. 
2. Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział aktywnych zawodowo danej kategorii  
w ogólnej liczbie ludności danej kategorii (wyróżnianej m.in. ze względu na wiek, poziom wykształcenia, stan 
cywilny). 
3. Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: 

• wykonywały przez co najmniej 1 godzinę jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były 
zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym lub dzierżawionym 
gospodarstwie rolnym albo prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez 
wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej 
poza rolnictwem, 

• miały pracę, ale jej nie wykonywały: 
- z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego, 
- z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła: 

 do 3 miesięcy, 
 powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały  
co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. 

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani byli również uczniowie,  
z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej 
pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. 

Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku BAEL 
nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości z zakresu 
zatrudnienia, m.in.: 

• pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych, 
• pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. 

4. Wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie ludności 
danej kategorii. 
5. Do kategorii bezrobotnych zostały zaliczone osoby w wieku 15–74 lata, które spełniły jednocześnie trzy 
warunki: 

• w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (według powyższych kryteriów), 
• aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni 

tydzień badany), aby znaleźć pracę, 
• były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. 

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę 
załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę 
podjąć. 
6. Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie aktywnych zawodowo 
danej kategorii. 
7. Ludność bierna zawodowo to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako 
pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, które w badanym tygodniu: 

• nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 
• nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu 2 tygodni 

następujących po tygodniu badanym, 
• nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie  

w okresie: 
- dłuższym niż 3 miesiące, 
- do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć. 

 


