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informacje sygnalne

Aktywność ekonomiczna   
ludności w województwie   
małopolskim – I kwartał 2018 r.

Wykr. 1. Współczynnik aktywności zawodowej

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludno-
ści przeprowadzonego w I kwartale 2018 r. wskazu-
ją, że sytuacja na rynku pracy w tym okresie uległa 
niewielkiej poprawie. Zarówno w odniesieniu do  
I jak i IV kwartału 2017 r. spadła stopa bezrobocia.  
W skali kwartału odnotowano zmniejszenie popu-
lacji osób aktywnych zawodowo, co było spowo-
dowane spadkiem liczby bezrobotnych przy jed-
noczesnym wzroście liczby pracujących i biernych 
zawodowo. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat  
i więcej
Według wyników kwartalnego, reprezentacyjnego 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
w I kwartale 2018 r. w województwie małopolskim 
było 2645 tys. osób w wieku 15 lat i więcej, wśród 
których przeważały kobiety (52,1%) nad mężczyzna-
mi, a według miejsca zamieszkania – mieszkańcy 
wsi (51,7%) nad mieszkańcami miast. 
Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 
2018 r. w województwie wyniosła 1476 tys. i tym sa-
mym minimalnie zmniejszyła się w ciągu roku, ze 
względu na spadek liczby bezrobotnych przy jed-
noczesnym niedużym wzroście liczby pracujących.  
W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba 
osób aktywnych zawodowo zmalała o 1,5%, co było 
rezultatem zmniejszenia liczebności bezrobotnych.
W wyniku tych zmian obciążenie pracujących oso-
bami niepracującymi (bezrobotnymi i biernymi 
zawodowo) spadło zarówno na przestrzeni roku, 
jak i kwartału. Na 1000 pracujących w I kwartale  
2018 r. przypadało 850 osób niepracujących  
(w kraju – 864), rok wcześniej – 868, a w IV kwartale  
2017 r. – 862 osoby. 
W okresie od stycznia do marca 2018 r. wśród ak-

tywnych zawodowo według płci więcej było męż-
czyzn (54,9%), natomiast pod względem miejsca 
zamieszkania przeważali mieszkańcy wsi (51,6%).
Współczynnik aktywności zawodowej w woje-
wództwie małopolskim ukształtował się na pozio-
mie 55,8% (w kraju 56,0%), czyli takim samym, jak  
w analogicznym okresie roku 2017, ale niższym  
o 0,7 p. proc. w relacji do poprzedniego kwartału.
Wysoki współczynnik aktywności zawodowej noto-
wano wśród mężczyzn (63,9%, o 15,5 p. proc. więcej 
niż wśród kobiet) oraz mieszkańców miast (55,9%), 
gdzie był on większy o 0,2 p. proc. od obserwowa-
nego na wsi. Najwyższy udział aktywnych zawodo-
wo odnotowano w grupach wiekowych: 35–44 lata 
(84,4%), 45–54 lata (81,9%) oraz 25–34 lata (81,8%), 
zaś najniższy wśród osób w wieku 55 lat i więcej 
(25,1%). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, 
największy współczynnik zaobserwowano wśród 
osób z wykształceniem wyższym (79,4%), a naj-
mniejszy z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 
(10,0%).
W minionym kwartale w strukturze ludności w wie-
ku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy 
przeważały osoby pracujące, których było 54,1%, 
podczas gdy udział bezrobotnych wyniósł 1,7%.

Pracujący 
W województwie małopolskim w I kwartale 2018 r. 
pracowało 1430 tys. osób, tj. 96,9% ogółu aktyw-
nych zawodowo (w kraju 95,8%). Zaobserwowano 
wzrost liczby osób pracujących; było ich więcej  
w odniesieniu do poprzedniego kwartału o 5 tys.,  
a na przestrzeni roku – o 11 tys. 
Wśród pracujących ze względu na płeć większość 
stanowili mężczyźni (55,4%), a ze względu na 
miejsce zamieszkania – mieszkańcy wsi (51,3%). 
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Wykr. 2. Wskaźnik zatrudnienia

Wykr. 3. Struktura pracujących według grup zawodów w I kwartale 2018 r.

Analizując strukturę wiekową pracujących, moż-
na stwierdzić, że najwięcej było osób w wieku  
35–44 lata (27,6%) i 25–34 lata (26,9%), a najmniej – 
osób w wieku 15–24 lata (7,3%). Biorąc pod uwagę 
wykształcenie, największy odsetek pracujących sta-
nowiły osoby z wykształceniem wyższym (38,7%),  
a najmniejszy – z gimnazjalnym i niższym (2,7%).
Wskaźnik zatrudnienia w omawianym okresie 
ukształtował się na poziomie 54,1% i był wyższy  
o 0,4 p. proc. niż w kraju. Zarówno w porównaniu 
do poprzedniego roku, jak i kwartału nastąpił nie-
wielki wzrost wskaźnika zatrudnienia w wojewódz-
twie – w skali roku o 0,6 p. proc., a w skali kwartału  
o 0,4 p. proc.
Analizując wysokość wskaźnika zatrudnienia w za-
leżności od płci, miejsca zamieszkania, wieku oraz 
wykształcenia, najwyższy wskaźnik w swojej kate-
gorii osiągnęli mężczyźni (62,5%), mieszkańcy miast         
(54,5%), osoby w wieku 35–44 lata (82,1%) i osoby  
z wykształceniem wyższym (77,0%). 
Struktura pracujących według statusu zatrudnie-
nia, podobnie jak w minionych kwartałach charak-
teryzowała się przewagą pracowników najemnych, 
czyli osób zatrudnionych na podstawie stosun-
ku pracy. Było ich w województwie małopolskim  
1123 tys., tj. 78,5% ogółu pracujących. Przed rokiem 
pracownicy najemni stanowili 78,7%, a w poprzed-
nim kwartale 77,4% wszystkich pracujących.
Według zawodów najliczniejsza była grupa spe-
cjalistów – 326 tys. osób, a ich udział w zbioro-

wości pracujących (22,8%) wzrósł w skali roku  
o 1,5 p. proc., a w odniesieniu do IV kwartału  
2018 r. – o 0,8 p. proc.

Bezrobotni 
W I kwartale 2018 r. w województwie małopol-
skim zbiorowość bezrobotnych liczyła 46 tys. osób  
i tym samym zmniejszyła się na przestrzeni roku  
o 12 tys., a w ciągu kwartału o 29 tys. Wzrost w po-
równaniu do I i IV kwartału 2017 r. wystąpił wśród 
kobiet (odpowiednio o: 2 tys. i 7 tys.), podczas gdy 
w pozostałych grupach, tj. wśród mężczyzn oraz 
zarówno mieszkańców miast, jak i wsi, zaobser-
wowano spadek bezrobocia. W podziale według 
płci przeważały kobiety, a ze względu na miejsce 
zamieszkania – mieszkańcy wsi (po 60,9% ogółu 
bezrobotnych). Według wieku stosunkowo naj-
więcej osób poszukujących pracy miało od 25  
do 34 lat (26,1%), a według poziomu wykształcenia 
– wykształcenie wyższe (37,0%).
Stopa bezrobocia w omawianym okresie wyniosła 
3,1% (w kraju 4,2%), co oznacza spadek w skali roku 
o 0,8 p. proc., a w stosunku do poprzedniego kwar-
tału – o 1,9 p. proc.
Województwo małopolskie znalazło się na czwar-
tym miejscu wśród województw pod względem 
stopy bezrobocia. Niższą stopę bezrobocia niż  
w województwie małopolskim odnotowano tylko 
w województwach: lubuskim (2,5%), wielkopolskim 
(2,6%) i dolnośląskim (2,9%). 

 

48

50

52

54

56

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

Polska woj. małopolskie

 

5,9%

22,8%

13,2%

6,9%11,0%

8,3%

18,0%

8,5%
4,1%

1,3% przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
specjaliści
technicy i inny średni personel
pracownicy biurowi
pracownicy usług i sprzedawcy
rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
pracownicy wykonujący prace proste
pozostali



3Urząd Statystyczny w Krakowie  |  31– 223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 | http://krakow.stat.gov.pl

Wykr. 4. Stopa bezrobocia

Wykr. 5. Zmiany na rynku pracy w I kwartale 2018 r. 

Niewielki wzrost stopy bezrobocia zarówno na 
przestrzeni roku, jak i kwartału wystąpił w gru-
pie wiekowej 25–34 lata. Natomiast największy 
spadek omawianego wskaźnika zaobserwowano  
w najmłodszej grupie wiekowej 15–24 lata –  
o 10,9 p. proc. w ujęciu rocznym i o 11,8 p. proc.  
w skali kwartału. 
Według poziomu wykształcenia, największy spadek 
stopy bezrobocia zarówno w ujęciu rocznym, jak  
i kwartalnym miał miejsce wśród osób z wykształ-
ceniem policealnym i średnim zawodowym. Jedno-
cześnie wzrost stopy bezrobocia dotyczył zwłaszcza 
osób z wykształceniem wyższym, a w skali kwartału 
także z średnim ogólnokształcącym.
W okresie od stycznia do marca br. przeciętny 
czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne  
w województwie małopolskim wyniósł 12,1 miesiąca  
(w kraju 9,8). 
Głównymi przyczynami zasilania szeregów bez-
robotnych były: utrata pracy (16 tys. osób) oraz 
poszukiwanie pracy po przerwie lub usiłowanie 
podjęcia pracy po raz pierwszy (po 13 tys. osób). 
Pozostałe osoby, deklarujące się jako bezrobotne, 
dobrowolnie zrezygnowały z pracy.

Bierni zawodowo 
W omawianym kwartale zbiorowość biernych za-
wodowo w województwie małopolskim wyniosła  
1169 tys. osób, tj. 44,2% ogółu ludności w wieku 
15 lat i więcej (w kraju – 44,0%). Na przestrzeni 
roku zaobserwowano zmniejszenie się omawia-

nej populacji o 4 tys., natomiast w odniesieniu do  
IV kwartału 2017 r. – zwiększenie o 14 tys.
Wśród biernych zawodowo, podobnie jak w po-
przednich kwartałach, przeważały osoby w grupie 
wiekowej 55 lat i więcej (zbliżające się do wieku 
emerytalnego lub będące już w wieku emerytal-
nym), których było 710 tys., tj. 60,7% ogółu biernych 
zawodowo. Osoby będące w wieku produkcyjnym 
wśród biernych zawodowo stanowiły 40,6%.
W minionym kwartale osób nieposzukujących pracy 
w województwie małopolskim było 1163 tys. (99,5% 
ogółu biernych zawodowo), wśród których ponad 
połowa nie poszukiwała pracy z powodu emery-
tury, a 18,5% ze względu na naukę i uzupełnianie 
kwalifikacji. 

Podsumowanie
Reasumując, wyniki Badania Aktywności Ekono-
micznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 
2018 r. wskazują, że w porównaniu z I kwartałem 
2017 r. odnotowano m.in.:

•   mniejsze obciążenie osób pracujących   
     osobami niepracującymi,
•   wyższy wskaźnik zatrudnienia, 
•   niższą stopę bezrobocia, 
•   mniejszą liczbę osób biernych zawodowo.

W stosunku do poprzedniego kwartału spadł 
współczynnik aktywności zawodowej, a jednocze-
śnie wzrósł udział pracowników najemnych w ogól-
nej liczbie pracujących. 
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Tablica   Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej

1 Mężczyźni 18–64 lata, kobiety 18–59 lat.

WYSZCZEGÓLNIENIE
a – I kwartał 2017 r.
b – IV kwartał 2017 r.
c – I kwartał 2018 r.

Ogółem

Aktywni zawodowo
Bierni za-
wodowo

Współ-
czynnik 

aktywno-
ści zawo-

dowej

Wskaźnik 
zatrudnie-

nia

Stopa 
bezrobociarazem pracujący bezrobotni

w tysiącach w %
Ogółem a  2651  1478  1419  58  1173  55,8  53,5  3,9 

b  2654  1499  1425  75  1155  56,5  53,7  5,0 
c  2645  1476  1430  46  1169  55,8  54,1  3,1 

   mężczyźni a  1272  818  786  33  453  64,3  61,8  4,0 
b  1273  834  781  53  439  65,5  61,4  6,4 
c  1268  810  792  18  458  63,9  62,5  2,2 

   kobiety a  1380  660  634  26  720  47,8  45,9  3,9 
b  1381  665  644  21  716  48,2  46,6  3,2 
c  1377  666  638  28  711  48,4  46,3  4,2 

Miasta a  1287  713  689  24  574  55,4  53,5  3,4 
b  1285  735  710  26  550  57,2  55,3  3,5 
c  1278  714  696  18  565  55,9  54,5  2,5 

Wieś a  1364  765  731  35  599  56,1  53,6  4,6 
b  1369  764  715  49  605  55,8  52,2  6,4 
c  1367  762  734  28  605  55,7  53,7  3,7 

Według wieku:
15–24 lata a  354  97  78  19  257  27,4  22,0  19,6 

b  345  112  88  23  233  32,5  25,5  20,5 
c  340  115  105  10  226  33,8  30,9  8,7 

25–34 a  494  416  405  11  78  84,2  82,0  2,6 
b  486  410  399  11  76  84,4  82,1  2,7 
c  484  396  384  12  88  81,8  79,3  3,0 

35–44 a  473  402  392  10  70  85,0  82,9  2,5 
b  481  420  399  21  61  87,3  83,0  5,0 
c  480  405  394  11  75  84,4  82,1  2,7 

45–54 a  392  325  312  13  67  82,9  79,6  4,0 
b  394  321  308  13  73  81,5  78,2  4,0 
c  393  322  312  10  71  81,9  79,4  3,1 

55 lat i więcej a  939  237  232  5  701  25,2  24,7  2,1 
b  949  237  230  6  712  25,0  24,2  2,5 
c  948  238  235  .  710  25,1  24,8  1,3 

Wiek produkcyjny1 a  1922  1434  1376  58  488  74,6  71,6  4,0 
b  1915  1454  1380  74  461  75,9  72,1  5,1 
c  1904  1429  1384  46  475  75,1  72,7  3,2 

Według poziomu
  wykształcenia:
Wyższe a  691  538  531  7  153  77,9  76,8  1,3 

b  670  547  531  16  122  81,6  79,3  2,9 
c  718  570  553  17  147  79,4  77,0  3,0 

Policealne i średnie
  zawodowe a  581  364  347  18  217  62,7  59,7  4,9 

b  584  371  351  21  213  63,5  60,1  5,7 
c  555  343  336  7  212  61,8  60,5  2,0 

Średnie ogólnokształcące a  241  109  103  7  132  45,2  42,7  6,4 
b  262  120  117  .  142  45,8  44,7  2,5 
c  272  139  133  5  133  51,1  48,9  3,6 

Zasadnicze zawodowe a  671  407  386  21  265  60,7  57,5  5,2 
b  703  411  382  29  292  58,5  54,3  7,1 
c  682  381  370  12  301  55,9  54,3  3,1 

Gimnazjalne, podstawowe
  i niepełne podstawowe a  467  60  53  6  407  12,8  11,3  10,0 

b  435  50  44  6  385  11,5  10,1  12,0 
c  419  42  38  .  377  10,0  9,1  9,5 
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Opracowanie  Anna Dziedzic
                              a.dziedzic@stat.gov.pl | tel. 12 361 01 18
Informacja 
dla mediów     Renata Ptak
                              r.ptak@stat.gov.pl | tel. 12 361 01 51

Opracowanie sygnalne prezentuje dane dotyczą-
ce pracujących, bezrobotnych i biernych zawodo-
wo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktyw-
ności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2018 r.  
w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych  
w I kwartale 2017 r. oraz w IV kwartale 2017 r.
Do uogólniania wyników badania na populację ge-
neralną stosuje się dane o ludności Polski w wie-
ku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opraco-
wanych na podstawie wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Od I kwar-
tału 2016 r. zastosowano kalibrację wyników na po-
ziomie województwa, w miejsce stosowanej dotąd 
kalibracji na poziomie kraju, z uwzględnieniem sto-
sowanych dotąd kryteriów demograficznych.
Kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Lud-
ności stanowi podstawowe źródło informacji o sy-
tuacji na rynku pracy. Badanie obejmuje wszystkie 
osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wy-
losowanych gospodarstw domowych. Metodologia 
BAEL oparta jest na definicjach zalecanych do sto-
sowania przez Międzynarodową Organizację Pracy 

i Eurostat. Podstawowym kryterium podziału lud-
ności, z punktu widzenia aktywności ekonomicznej, 
na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo 
jest praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bądź 
poszukiwania pracy w badanym tygodniu.
Szczegółowe uwagi metodologiczne można znaleźć 
w publikowanej przez GUS publikacji Aktywność 
ekonomiczna ludności Polski na http://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bez-
robotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-
ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2017-
roku,4,28.html lub w Kwartalnej informacji o rynku 
pracy.
Sumy niektórych danych mogą być różne od wiel-
kości „ogółem”. Wynika to z zaokrągleń dokonywa-
nych przy uogólnianiu wyników badania.
W przypadku, gdy liczby po uogólnieniu wyników 
z próby wynoszą poniżej 5 tys., zostały zastąpione 
znakiem kropki („.”). Oznacza to, że konkretna war-
tość nie może być pokazana ze względu na losowy 
błąd próby.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2017-roku,4,28.html
https://twitter.com/Krakow_STAT
https://www.facebook.com/uskrk/
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