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

informacje sygnalne

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. wskazują, 
że sytuacja na rynku pracy poprawiła się w odnie-
sieniu do III kwartału 2017 r. W ujęciu rocznym, 
w wyniku wzrostu liczby pracujących przy równo-
czesnym spadku liczby bezrobotnych, zwiększyła 
się populacja osób aktywnych zawodowo. Popra-
wie uległy współczynnik aktywności zawodowej 
oraz wskaźnik zatrudnienia. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat 
i więcej
Według wyników kwartalnego, reprezentacyjnego 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
w okresie lipiec – wrzesień 2018 r. w województwie 
małopolskim było 2646 tys. osób w wieku 15 lat i wię-
cej, wśród których przeważały kobiety (52,1%), a we-
dług miejsca zamieszkania – mieszkańcy wsi (51,7%). 

Liczba osób aktywnych zawodowo w III kwartale 
2018 r. w województwie wyniosła 1494 tys. i tym 
samym zwiększyła się w ciągu roku o 0,6% – w wy-
niku wzrostu liczby pracujących (o 2,0%) przy jed-
noczesnym spadku liczby bezrobotnych (o 33,9%). 
Natomiast w porównaniu z poprzednim kwarta-
łem liczba osób aktywnych zawodowo była niższa 
o 0,5% w rezultacie spadku liczebności pracują-
cych i wzrostu liczby bezrobotnych.

W  wyniku  tych  zmian  obciążenie  pracujących 
osobami niepracującymi  (bezrobotnymi  i biernymi 

zawodowo) spadło na przestrzeni roku, ale wzrosło 
w skali kwartału. Na 1000 pracujących w III kwartale 
2018 r. przypadało 816 osób niepracujących (w kra-
ju – 831), rok wcześniej – 857, a w II kwartale 2018 r. – 
798 osób. 

W omawianym okresie wśród aktywnych zawo-
dowo według płci więcej było mężczyzn (55,1%), 
a pod względem miejsca zamieszkania przeważali 
mieszkańcy wsi (51,7%).

Współczynnik  aktywności  zawodowej w  woje-
wództwie małopolskim ukształtował się na poziomie 
56,5% (w kraju – 56,8%), czyli wyższym niż w analogicz-
nym okresie roku 2017 (o 0,5 p. proc.), ale nieco niższym 
w relacji do poprzedniego kwartału (o 0,2 p. proc.).

Wysoki współczynnik aktywności zawodowej no-
towano wśród mężczyzn (64,9%, o 16,2 p. proc. wię-
cej niż wśród kobiet) oraz mieszkańców miast (57,8%, 
o 2,6 p. proc. więcej niż na wsi). Najwyższy udział ak-
tywnych zawodowo odnotowano w grupie wiekowej 
35–44 lata (86,7%), natomiast najniższy wśród osób 
w wieku 55 lat i więcej (24,8%). Biorąc pod uwagę po-
ziom wykształcenia, największy współczynnik zaob-
serwowano wśród osób z wykształceniem wyższym 
(77,9%), a najmniejszy u osób z wykształceniem gim-
nazjalnym i niższym (10,6%).

W strukturze ludności w wieku 15 lat i więcej 
według statusu na rynku pracy przeważały osoby 
pracujące, których było 55,1%, podczas gdy udział 
bezrobotnych wyniósł 1,4%.
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Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej
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Pracujący 
W województwie małopolskim w III kwartale 2018 r. 
pracowało 1457 tys. osób, tj. 97,5% ogólnej liczby ak-
tywnych zawodowo (w kraju – 96,2%). Na przestrze-
ni roku zaobserwowano wzrost liczby osób pracują-
cych  o 29 tys., ale spadek o 14 tys. w odniesieniu do 
poprzedniego kwartału.

Wśród pracujących ze względu na płeć przeważali 
mężczyźni (54,9%), a ze względu na miejsce zamiesz-
kania – mieszkańcy wsi (50,2%). Analizując strukturę 
wiekową pracujących, można stwierdzić, że najwięcej 
było osób w wieku 35–44 lata (28,4%), a najmniej – 
osób w wieku 15–24 lata (6,8%). Biorąc pod uwagę 
wykształcenie, największy odsetek pracujących sta-
nowiły osoby z wykształceniem wyższym (36,0%), 
a najmniejszy – z gimnazjalnym i niższym (2,9%).

Wskaźnik zatrudnienia w omawianym okresie 
ukształtował się na poziomie 55,1% i był wyższy 
o 0,5 p. proc. niż w kraju. W porównaniu do poprzed-
niego roku nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia 
w województwie o 1,3 p. proc., a w skali kwartału – 
spadek o 0,5 p. proc.

Analizując wartość wskaźnika zatrudnienia 
w zależności od płci, miejsca zamieszkania, wieku 
oraz wykształcenia, najwyższy wskaźnik w swojej 
kategorii osiągnęli mężczyźni (63,0%), mieszkańcy 
miast (56,8%), osoby w wieku 35–44 lata (85,0%) 
i osoby z wykształceniem wyższym (77,1%). 

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 
1160 tys., tj. 79,6% ogólnej liczby pracujących. Przed 
rokiem pracownicy najemni stanowili 79,1%, a w po-
przednim kwartale 76,9% wszystkich pracujących.

Według zawodów najliczniejsza była grupa spe-
cjalistów – 316 tys. osób, ale ich udział w zbiorowości 
pracujących (21,7%) w skali roku spadł o 0,8 p. proc., 
a w odniesieniu do II kwartału 2018 r. – o 2,0 p. proc.

Bezrobotni 
W III kwartale 2018 r. w województwie małopol-
skim zbiorowość bezrobotnych liczyła 37 tys. osób  

Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia

Wykres 3. Struktura pracujących według grup zawodów w III kwartale 2018 r.
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i tym samym zmniejszyła się na przestrzeni roku 
o 19 tys., ale w ciągu kwartału zwiększyła się 
o 7  tys. Spadek w porównaniu z III kwartałem 
2017 r. i wzrost w relacji do II kwartału 2018 r. do-
tyczył zarówno zbiorowości mężczyzn, jak i ko-
biet. Wśród mieszkańców miast zaobserwowano 
spadek liczby bezrobotnych w ujęciu rocznym 
i kwartalnym, podczas gdy wśród mieszkańców 
wsi – wzrost. W podziale według płci przeważali 
bezrobotni mężczyźni (62,2% ogólnej liczby bez-
robotnych), a ze względu na miejsce zamieszka-
nia – mieszkańcy wsi (64,9%). Najwięcej bezrobot-
nych było w grupie wiekowej 15–24 lata (32,4%) 
oraz wśród osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (43,2%).

Stopa bezrobocia w omawianym okresie wy-
niosła 2,5% (w kraju – 3,8%), co oznacza spadek 
w skali roku o 1,3 p. proc., ale wzrost w stosunku 
do poprzedniego kwartału – o 0,5 p. proc.

Województwo małopolskie było drugim woje-
wództwem o najniższej stopie bezrobocia po woje-
wództwie wielkopolskim (1,5%). 

Największy spadek stopy bezrobocia zarówno na 
przestrzeni roku, jak i kwartału wystąpił w grupie 
wiekowej 25–34 lata – o 3,4 p. proc. w ujęciu rocznym 
i o 0,8 p. proc. w skali kwartału. Najwyższy wzrost 
stopy bezrobocia zaobserwowano w skali kwartału 
w grupie wiekowej 15–24 lata – o 7,2 p. proc.

Według poziomu wykształcenia, największy spa-
dek stopy bezrobocia w ujęciu rocznym miał miejsce 
wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym (o 1,8 p. proc.), a w ujęciu kwartalnym – wśród 
osób z wykształceniem wyższym (o 0,4  p.  proc.). 
Warto zauważyć, że stopa bezrobocia najbardziej 
wzrosła tak w stosunku do ubiegłego roku, jak 

i kwartału w grupie osób z wykształceniem gimna-
zjalnym i niższym (odpowiednio o 3,2 i 4,6 p. proc.).

W okresie od lipca do września br. przeciętny 
czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne 
w województwie małopolskim wyniósł 12,0 miesię-
cy (w kraju – 9,6). 

Do głównych kategorii bezrobotnych należały 
osoby poszukujące pracy po przerwie (18 tys. osób), 
podejmujące pracę po raz pierwszy (12 tys. osób) 
oraz te, które straciły pracę (5 tys. osób). Pozostałe 
osoby, deklarujące się jako bezrobotne, dobrowol-
nie zrezygnowały z pracy.

Bierni zawodowo
W III kwartale br. zbiorowość biernych zawodowo 
w województwie małopolskim liczyła 1152 tys. osób, 
tj. 43,5% ludności w wieku 15 lat i więcej (w kraju – 
43,2%). Na przestrzeni roku zaobserwowano zmniej-
szenie się omawianej populacji o 16 tys., a w odnie-
sieniu do II kwartału br. – wzrost o 8 tys. osób.

Wśród biernych zawodowo przeważały osoby 
w grupie wiekowej 55 lat i więcej (zbliżające się 
do wieku emerytalnego lub będące w wieku eme-
rytalnym), których w omawianym okresie było 
717 tys., tj. 62,2% ogólnej liczby biernych zawodo-
wo. Osoby w wieku produkcyjnym wśród biernych 
zawodowo stanowiły 39,4%.

W omawianym kwartale w województwie 
małopolskim było 1147 tys. osób nieposzukujących 
pracy (99,6% ogółu biernych zawodowo), wśród 
których 51,8% nie poszukiwało pracy z powodu 
emerytury, 18,6% ze względu na naukę i uzupeł-
nianie kwalifikacji, a 11,0% z uwagi na chorobę, 
niesprawność.

Wykres 4. Stopa bezrobocia 
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Podsumowanie
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. wskazują, 
że w zestawieniu z III kwartałem 2017 r. (w przeci-
wieństwie do porównania z II kwartałem br.) odno-
towano m.in.:

• mniejsze obciążenie osób pracujących oso-
bami niepracującymi,

• wyższy wskaźnik zatrudnienia, 
• niższą stopę bezrobocia, 
• mniejszą liczbę osób biernych zawodowo.

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej

Wyszczególnienie

a – III kwartał 2017 r.
b – II kwartał 2018 r.
c – III kwartał 2018 r.

Ogółem

Aktywni zawodowo

Bierni 
zawodowo

Współ-
czynnik 
aktywno-
ści zawo-
dowej

Wskaźnik 
zatrudnie-

nia

Stopa 
bezrobo-

ciarazem pracujący bezrobotni

w tysiącach w %

Ogółem a  2652  1485  1428  56  1168  56,0  53,8  3,8 
b 2645 1501 1471  30 1144  56,7 55,6  2,0 
c  2646  1494  1457  37  1152  56,5  55,1  2,5 

 mężczyźni a  1272   810   771   39  463   63,7   60,6   4,8 
b  1268   810   788  22  458   63,9   62,1  2,7 
c  1269   823   800   23  446   64,9   63,0   2,8 

 kobiety a  1380   675   658   17   705   48,9   47,7   2,5 
b  1377  691   683  8   686   50,2  49,6  1,2 
c  1378   671   657   14  706   48,7   47,7   2,1 

Miasta a  1285   744   710   34  541   57,9   55,3   4,6 
b 1277   746  723  23 532  58,4  56,6  3,1 
c  1277   738   725   13  539   57,8   56,8   1,8 

Wieś a  1367   740   718   22  627   54,1   52,5   3,0 
b 1368  755   749  7  612  55,2  54,8   0,9 
c  1369   756   732   24  613   55,2   53,5   3,2 

Według wieku:

15–24 lata a  348   110   98   12  238   31,6   28,2   10,9 
b  337  112  109   .  225  33,2   32,3   3,6 
c  335   111  99   12  223  33,1   29,6   10,8 

25–34 a  489   405   387   18   84   82,8   79,1   4,4 
b  480   393   386  7   87  81,9  80,4   1,8 
c  476   394   389   .   83   82,8   81,7   1,0 

35–44 a  478   407   397   10   71   85,1   83,1   2,5 
b  484   433  424  10   50  89,5   87,6  2,3 
c  487   422  414  9   64   86,7   85,0   2,1 

45–54 a  393   322  311  12  71   81,9   79,1   3,7 
b  394   325   319  7   68   82,5   81,0  2,2 
c  395   330   323 7   65   83,5   81,8   2,1 

55 lat i więcej a  945   241  236  5   704   25,5   25,0   2,1 
b  950   237   234 .  713   24,9   24,6  1,3 
c  954   237   232  5   717   24,8   24,3   2,1 

Wiek produkcyjny1 a  1917   1423  1367   56   494   74,2   71,3   3,9 
b 1902  1442 1412  30   460   75,8   74,2  2,1 
c  1899   1445   1408   37   454   76,1   74,1   2,6 

Wykres 5. Zmiany na rynku pracy w III kwartale 2018 r.

1 Mężczyźni w wieku 18–64 lata, kobiety w wieku 18–59 lat.
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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  dotyczące 
pracujących,  bezrobotnych  i  biernych  zawodowo uzy-
skane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekono-
micznej Ludności w III kwartale 2018 r. w porównaniu 
z  wynikami  badań  przeprowadzonych  w  III  kwartale 
2017 r. oraz w II kwartale 2018 r.

Do  uogólniania  wyników  badania  na  popula-
cję  generalną  stosuje  się  dane  o  ludności  Polski  
w wieku 15  lat  i więcej, pochodzące z bilansów opra-
cowanych  na  podstawie  wyników  Narodowego  Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Od I kwartału 
2016  r.  zastosowano  kalibrację wyników na poziomie 
województwa, w miejsce  stosowanej dotąd kalibracji 
na poziomie kraju, z uwzględnieniem stosowanych do-
tąd kryteriów demograficznych.

Kwartalne  Badanie  Aktywności  Ekonomicznej 
Ludności  stanowi  podstawowe  źródło  informacji  
o sytuacji na rynku pracy. Badanie obejmuje wszystkie 
osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylo-

sowanych gospodarstw domowych. Metodologia BAEL 
oparta  jest  na definicjach  zalecanych do  stosowania 
przez  Międzynarodową  Organizację  Pracy  i  Eurostat. 
Podstawowym kryterium podziału  ludności,  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  zeszycie  metodologicznym  „Badanie  Aktywności 
Ekonomicznej Ludności”, dostępnym na stronie inter-
netowej http://stat.gov.pl.

Sumy  niektórych  danych mogą  być  różne  od wiel-
kości „ogółem”. Wynika to z zaokrągleń dokonywanych 
przy uogólnianiu wyników badania.

W  przypadku,  gdy  liczby  po  uogólnieniu  wyników 
z próby wynoszą poniżej 5 tys., zostały zastąpione zna-
kiem kropki („.”). Oznacza to, że konkretna wartość nie 
może być pokazana ze względu na losowy błąd próby.

Wyszczególnienie

a – III kwartał 2017 r.
b – II kwartał 2018 r.
c – III kwartał 2018 r.

Ogółem

Aktywni zawodowo

Bierni 
zawodowo

Współ-
czynnik 
aktywno-
ści zawo-
dowej

Wskaźnik 
zatrudnie-

nia

Stopa 
bezrobo-

ciarazem pracujący bezrobotni

w tysiącach w %

Według poziomu
wykształcenia:

Wyższe a  696   557   544   13  139   80,0   78,2   2,3 
b 725   584  575  9   141  80,6   79,3   1,5 
c  680   530   524   6   150   77,9   77,1   1,1 

Policealne i średnie
zawodowe

a  601   381   366   14  221  63,4   60,9   3,7 
b 601   388  381  7   213  64,6   63,4   1,8 
c  666   415   406   9   251   62,3   61,0   2,2 

Średnie ogólnokształcące a  249   118   113  5   132  47,4   45,4   4,2 
b 262   140  136  .   122  53,4   51,9   2,9 
c  236   115   112  .   121  48,7   47,5   2,6 

Zasadnicze zawodowe a  645   373   351   22  273   57,8   54,4   5,9 
b 620  341 332 10   278   55,0   53,5   2,9 
c  642   389   373   16   252   60,6   58,1   4,1 

Gimnazjalne, podstawowe
i niepełne podstawowe

a  460   57   54   .   404   12,4   11,7   3,5 
b 437   48   47  .   390   11,0   10,8   2,1 
c  423  45   42  .   378   10,6   9,9   6,7 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (dok.)

https://pl-pl.facebook.com/uskrk/
https://twitter.com/krakow_stat
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci,3,1.html

