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INFORMACJE SYGNALNE 

Ludność na rynku pracy w województwie 
małopolskim – wyniki wstępne NSP 2021  

06.12.2022 r. 

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób 
na rynku pracy w województwie małopolskim. Okresem obserwacji był tydzień 
poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby 
w wieku 15 lat i więcej1. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost 
liczby pracujących o 18,7% oraz spadek liczby bezrobotnych o 67,7%. 

Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej w ostatnim tygodniu marca 2021 r. 
wyniosła w województwie 1633,6 tys., z czego 1584,0 tys. stanowili pracujący, a 49,6 tys. bez-
robotni. Stopa bezrobocia, określająca udział bezrobotnych wśród ogółu aktywnych zawo-
dowo, wyniosła 3,0% (w Polsce 3,6%). 

W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba aktywnych zawodowo w województwie zwiększyła 
się o 145,7 tys., tj. o 9,8%. Liczba pracujących wzrosła o 249,6 tys., tj. o 18,7%, natomiast liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się o 103,9 tys. tj. o 67,7%. Zaobserwowane zmiany wpłynęły na ob-
niżenie stopy bezrobocia z 10,3% do 3,0% (w Polsce z 12,0% do 3,6%). 

Od poprzedniego NSP w 2011 r. w województwie, podobnie jak w Polsce, odnotowano istotne 
zmiany w strukturze populacji aktywnych zawodowo według wieku - zmniejszeniu uległa li-
czebność aktywnych zawodowo w wieku do 34 lat,  przy równoczesnym przyroście liczby ak-
tywnych zawodowo w wieku powyżej 54 roku życia (w tym także w wieku poprodukcyjnym). 
Populacja osób aktywnych zawodowo w wieku do 34 lat w 2021 r. liczyła 538,5 tys. (w porów-
naniu z 2011 r. zmalała o 57,0 tys.), a w wieku 55 lat i więcej 305,3 tys. i zwiększyła się 
o 112,1 tys. W 2021 r. osoby do 34 r. życia stanowiły 33,0% wszystkich aktywnych zawodowo 
(mniej o 7,0 p. proc. niż w 2011 r.), natomiast osoby w wieku 55 lat i więcej – 18,7% (więcej 
o 5,7 p. proc.). 

Liczba osób aktywnych 
zawodowo w wieku 15 lat 
i więcej w ostatnim tygodniu 
marca 2021 r. wyniosła 
w województwie 1633,6 tys., 
z czego 1584,0 tys. stanowili 
pracujący, a 49,6 tys. 
bezrobotni 

Pracujący 

W ostatnim tygodniu marca 2021 r. liczba pracujących w województwie wyniosła 1584,0 tys. 
i w porównaniu z 2011 r. wzrosła o 249,6 tys., tj. o 18,7%. Wśród pracujących przeważali 
mężczyźni – było ich 834,2 tys., tj. 52,7%. Kobiety stanowiły 47,3% pracujących (749,7 tys.). 
Liczba pracujących mężczyzn zwiększyła się o 14,2%, a kobiet o 24,1%.  

Podobnie jak w 2011 r. ponad połowę pracujących (51,4%) w 2021 r. stanowili mieszkańcy wsi. 
Liczba pracujących mieszkańców miast jak i pracujących mieszkańców wsi była większa 
w porównaniu z 2011 r. odpowiednio o 19,7% i o 17,8%. 

                                                           

  49,6 tys. 
Liczba bezrobotnych w wojewódz-
twie w wieku 15–74 lata  
 

 1584,0 tys. 
Liczba pracujących w wojewódz-
twie w wieku 15 lat i więcej  
 

Liczba pracujących wyniosła 
1584,0 tys. i w porównaniu 
z 2011 r. wzrosła o 249,6 tys., 
tj. o 18,7% 

1 Wyniki spisu zostały opracowane dla kategorii ludności według definicji krajowej (definicję za-
prezentowano na końcu Informacji sygnalnej). 
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Tablica 1. Pracujący według płci oraz miejsca zamieszkania (miasta – wieś)  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 1334,4 100,0 1584,0 100,0 

Mężczyźni 730,5 54,7 834,2 52,7 

Kobiety  603,9 45,3 749,7 47,3 

Miasta 643,0 48,2 769,7 48,6 

Wieś 691,4 51,8 814,2 51,4 

Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 93,5% wszystkich pracujących w województwie 
w ostatnim tygodniu marca 2021 r., a osoby w wieku poprodukcyjnym – 6,4%. Wśród pracują-
cych mężczyzn odsetki te wynosiły odpowiednio 95,5% i 4,4%, wśród kobiet – 91,3% i 8,6%. 

Wykres 1. Struktura pracujących według płci  
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Populacja pracujących w wieku produkcyjnym w porównaniu z 2011 r. zwiększyła się o 15,2% 
(o 11,8% w populacji mężczyzn i o 19,4% w populacji kobiet). Zarówno wśród mężczyzn, jak 
i wśród kobiet odnotowano ponad dwukrotny wzrost liczby pracujących w wieku 
poprodukcyjnym. Wzrósł równocześnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej 
liczbie pracujących, który wśród mężczyzn wyniósł 4,4% (wzrost o 2,1 p. proc.), a wśród kobiet 
– 8,6% (wzrost o 3,7 p. proc.). 

Zarówno wśród mężczyzn, 
jak i wśród kobiet 
odnotowano ponad 
dwukrotny wzrost liczby 
pracujących w wieku 
poprodukcyjnym 

Tablica 2. Pracujący według płci i wieku  

Wyszczególnienie 

2011 2021 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w tys. 

Ogółem 1334,4 730,5 603,9 1584,0 834,2 749,7 

15–24 lata 124,9 73,5 51,4 120,1 66,9 53,2 

25–34 384,4 212,0 172,4 395,1 207,5 187,6 

35–44 337,9 180,5 157,5 428,5 223,6 204,9 

45–54 305,1 157,8 147,4 341,4 171,0 170,4 
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Tablica 2. Pracujący według płci i wieku (dok.) 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w tys. 

55–64 152,4 90,0 62,3 237,9 129,0 108,9 

65 lat i więcej 29,6 16,7 12,9 61,1 36,3 24,8 

w tym w wieku:       

produkcyjnym 1286,1 712,7 573,4 1481,4 796,8 684,6 

poprodukcyjnym 46,5 16,7 29,8 100,8 36,3 64,5 

W 2021 r. w porównaniu z 2011 r. odnotowano zmniejszenie odsetka pracujących w wieku 
15–34 lata (o 5,7 p. proc.). Równocześnie zwiększył się udział  pracujących w wieku 35–44 lata 
(o 1,7 p. proc.) oraz w wieku 55 lat i więcej (o 5,3 p. proc.). 

Wykres 2. Struktura pracujących według wieku  
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W ostatnim tygodniu marca 2021 r. liczba bezrobotnych w województwie wyniosła 49,6 tys. 
(27,0 tys., tj. 54,4% mężczyzn i 22,6 tys., tj. 45,6% kobiet). Niemal 52% populacji bezrobotnych 
to mieszkańcy miast – 25,7 tys. 

W porównaniu z wynikami NSP 2011, populacja bezrobotnych zmniejszyła się o 103,9 tys. 
(o 67,7%), z tego liczba bezrobotnych kobiet o 51,5 tys., tj. o 69,5%, a bezrobotnych mężczyzn 
o 52,4 tys., tj. o 66,0%. W miastach populacja bezrobotnych zmalała o 54,9 tys. (o 68,1%), a na 
wsi – o 49,1 tys. (o 67,4%). 

W ostatnim tygodniu marca 
021 r. liczba bezrobotnych 
 województwie wyniosła 
9,6 tys. 
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w
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Tablica 3. Bezrobotni według płci i miejsca zamieszkania (miasta – wieś)  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 153,5 100,0 49,6 100,0 

Mężczyźni 79,4 51,7 27,0 54,4 

Kobiety  74,1 48,3 22,6 45,6 

Miasta 80,6 52,5 25,7 51,8 

Wieś 72,9 47,5 23,8 48,0 

Według wyników NSP 2021 osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 99,2% ogólnej liczby 
bezrobotnych, a w wieku poprodukcyjnym – 0,8% (w 2011 r. było to odpowiednio 99,5% 
i 0,3%). Ponad 2/3 bezrobotnych to osoby w wieku do 44 lat (69,8%), przy czym znaczące 
różnice występują pod względem płci. W populacji bezrobotnych mężczyzn odsetek osób do 
44 lat wyniósł 64,4%, a wśród kobiet – 75,7% (w 2011 r. było to odpowiednio 73,0% i 76,1%). 

Wykres 3. Struktura bezrobotnych według płci 

 

 

51,7 

54,4 

48,3 

45,6 

0 20 40 60 80 100% 

NSP 2011 

NSP 2021 

Mężczyźni Kobiety 

Tablica 4. Bezrobotni według płci i wieku  

Wyszczególnienie 

2011 2021 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w tys. 

Ogółem 
153,5 79,4 74,1 49,6 27,0 22,6 

15–24 lata 
41,7 22,2 19,5 10,5 5,3 5,2 

25–34 
44,5 21,9 22,5 12,8 6,4 6,4 

35–44 
28,3 13,9 14,4 11,3 5,7 5,5 

45–54 
27,9 13,9 14,0 8,7 4,9 3,8 

55–64 
11,0 7,3 3,6 6,1 4,4 1,7 
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Tablica 4. Bezrobotni według płci i wieku (dok.) 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w tys. 

65 lat i więcej 
0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 

w tym w wieku: 
      

produkcyjnym 
152,7 79,2 73,6 49,2 26,8 22,4 

poprodukcyjnym 
0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 

W porównaniu z 2011 r. zmianie uległa struktura bezrobotnych według grup wieku. W całej 
populacji bezrobotnych zmniejszyły się odsetki osób w grupach wieku 15–24 lata (z 27,0% do 
21,2%), 25–34 lata (z 29,0% do 25,8%) i 45–54 lata (z 18,2% do 17,5%). Zwiększyły się natomiast 
udziały bezrobotnych w wieku 35–44 lata (z 18,4% do 22,8%) i 55–64 lata (z 7,2% do 12,3%) 
oraz 65 lat i więcej (z 0,2% do 0,4%).  

Wykres 4. Struktura bezrobotnych według wieku  
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Stopa bezrobocia, mierząca natężenie bezrobocia w populacji aktywnych zawodowo, w końcu 
marca 2021 r. w województwie małopolskim wyniosła 3,0% (w Polsce 3,6%). Wskaźnik ten był 
wyższy wśród mężczyzn – wyniósł 3,1% wobec 2,9% dla kobiet (w kraju odpowiednio 3,8% 
i 3,4%). W miastach stopa bezrobocia wyniosła 3,2% i była wyższa niż na wsi – 2,8% (w Polsce 
odpowiednio 3,7% i 3,5%). 

W porównaniu z 2011 r. stopa bezrobocia ogółem w 2021 r. zmniejszyła się o 7,3 p. proc., przy 
czym wśród mężczyzn obniżyła się o 6,7 p. proc., a wśród kobiet – o 8,0 p. proc. Zarówno 
w miastach, jak i na wsi odnotowano spadek tego wskaźnika (odpowiednio o 7,9 p. proc. 
i o 6,7 p. proc.). 

Najwyższą stopę bezrobocia – 8,0% odnotowano w grupie osób w wieku 15–24 lata, przy czym 
wśród kobiet w tej grupie wieku stopa bezrobocia była jeszcze wyższa i wynosiła 8,9%. 
W kolejnych grupach wieku (poza grupą osób w wieku 65 lat i więcej) natężenie bezrobocia 
było zbliżone – stopa bezrobocia ogółem zawierała się w granicach 2,5% – 3,1%. 

Stopa bezrobocia, mierząca 
natężenie bezrobocia 
w populacji aktywnych 
zawodowo, w końcu marca 
2021 r. wyniosła 3,0% 
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Tablica 5. Stopa bezrobocia według płci i wieku 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w % 

Ogółem 10,3 9,8 10,9 3,0 3,1 2,9 

15–24 lata 25,0 23,2 27,5 8,0 7,4 8,9 

25–34 10,4 9,4 11,5 3,1 3,0 3,3 

35–44 7,7 7,1 8,4 2,6 2,5 2,6 

45–54 8,4 8,1 8,7 2,5 2,8 2,2 

55–64 6,7 7,5 5,5 2,5 3,3 1,5 

65 lat i więcej 0,8 1,0 0,7 0,4 0,5 0,2 

w tym w wieku:       

produkcyjnym 10,6 10,0 11,4 3,2 3,3 3,2 

poprodukcyjnym 1,2 1,0 1,3 0,4 0,5 0,3 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Krakowie 

Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 

Wydział Współpracy z Mediami 

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 

Tel: 695 255 011  

krakow.stat.gov.pl 

@Krakow_STAT 

@uskrk 

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania 

NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna 

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Narodowe Spisy Powszechne  

Ważniejsze pojęcia  

Wybrane pojęcia i definicje spisowe odnoszą się bezpośrednio do omawianego tematu badawczego. 

Ludność według definicji krajowej – to stali mieszkańcy Polski, w tym osoby, które przebywają czasowo za 
granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie w Polsce. Do ludności nie są 
natomiast zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo. 

Wiek osób określa się liczbą lat ukończonych ustaloną poprzez porównanie pełnej daty urodzenia z datą 
przeprowadzenia spisu (tzw. momentem krytycznym, tj. 31 marca 2021 r.). 

W spisie zastosowano definicje aktywności ekonomicznej ludności zalecane przez Europejską Komisję 
Gospodarczą ONZ i Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat), oparte o rekomendacje Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Zgodnie z tymi zaleceniami przedmiotem badania był fakt wykonywania/posiadania pracy 
w okresie badanego tygodnia (w Polsce był to tydzień bezpośrednio poprzedzający moment krytyczny spisu,  
tj. 25–31 marca 2021 r.) bądź poszukiwania pracy i gotowości do jej podjęcia. Przyjęto regułę klasyfikowania 
każdej osoby tylko do jednej z trzech kategorii: pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo (faktyczna, 
a nie formalno-prawna sytuacja zawodowa badanych osób). 

Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne zgodnie 
z definicjami podanymi poniżej.  

Do pracujących zostały zaliczone wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:  

 wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, 

 nie wykonywały pracy, ale formalnie miały pracę, a przyczyną czasowego niewykonywania pracy była np. 
choroba własna, urlop związany z wypoczynkiem lub opieką nad dzieckiem lub osobą dorosłą, przestój 
ekonomiczny firmy. 

 

 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/nsp-2021-wyniki-wstepne-informacja-sygnalna,7,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/raport-zawierajacy-wstepne-wyniki-nsp-2021,6,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/
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Bezrobotni to osoby w wieku 15–74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 

 w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 

 aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania aby znaleźć pracę w okresie od 1 do 31 marca, 

 były zdolne / gotowe podjąć pracę w tygodniu badanym i następnym. 

Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie 3 
miesięcy oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej 
zawodowo (ogółem lub danej grupy). 

 




