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INFORMACJE SYGNALNE 

29.03.2018 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie  
małopolskim – IV kwartał 2018 r. 
 

W porównaniu z IV kwartałem 2017 r. zmniejszyła się  
liczba aktywnych zawodowo – zarówno pracujących jak  
i bezrobotnych, a zwiększyła się zbiorowość biernych 
zawodowo. Obniżył się współczynnik aktywności 
zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, spadła stopa  
bezrobocia. 

 

 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

Według wyników kwartalnego, reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludno- 
ści (BAEL) w IV kwartale 2018 r. w województwie małopolskim było 2649 tys. osób w wieku  
15 lat i więcej, wśród których przeważały kobiety (52,1%), a według miejsca zamieszkania –  
mieszkańcy wsi (51,8%). 

Populacja osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 1454 tys., zmniejszyła się  
zarówno w porównaniu z poprzednim rokiem (o 45 tys. osób, tj. o 3,0%), jak i poprzednim 
kwartałem (o 40 tys. osób, tj. o 2,7%). Wśród osób aktywnych zawodowo najwięcej ukończyło 
szkołę wyższą (532 tys., tj. 36,6%), najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gim-
nazjalnym i niższym – 2,3%. Populacja osób biernych zawodowo (1194 tys. osób) zwiększyła 
się zarówno w stosunku do IV kwartału 2017 r. (o 39 tys. osób, czyli o 3,4%), jak i III kwartału  
2018 r. (o 42 tys. osób, tj. o 3,6%). 

 

Wykres 1. Zmiany na rynku pracy w IV kwartale 2018 r. 

 

Liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej)  
na 1000 osób pracujących wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem oraz kwartałem. 
W IV kwartale 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 899 (w kraju – 853), rok wcześniej – 863,  
a w III kwartale 2018 r. – 816. 

Miernikiem charakteryzującym aktywność ekonomiczną ludności jest współczynnik aktywno- 
ści zawodowej, który wyniósł 54,9% (w kraju – 56,1%), i był niższy w relacji do poprzedniego  
roku, jak i kwartału (po 1,6 p. proc.). 

Współczynnik aktywności za-
wodowej był niższy w relacji 
do poprzedniego roku  
o 1,6 p. proc. 

W skali roku zmniejszyła się 
liczba osób aktywnych zawo-
dowo w wieku 15 lat i więcej 
o 45 tys. 

54,9% 
Współczynnik aktywności  

zawodowej 

Liczba osób niepracujących 
przypadająca na 1000 osób 
pracujących wzrosła w sto-
sunku do poprzedniego roku 
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Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyższą wartość współczynnika aktywności zawodowej notowano wśród mężczyzn (63,9%,  
o 17,2 p. proc. więcej niż wśród kobiet) oraz mieszkańców miast (56,0%, o 2,2 p. proc. od ob-
serwowanego na wsi). Najwyższy udział aktywnych zawodowo odnotowano w grupie wiekowej  
35–44 lata (85,9%), natomiast najniższy wśród osób w wieku 55 lat i więcej (23,8%). Biorąc pod 
uwagę poziom wykształcenia, największy współczynnik zaobserwowano wśród osób z wy-
kształceniem wyższym (81,5%), a najmniejszy u osób z wykształceniem gimnazjalnym i niż- 
szym (8,0%). 

W strukturze ludności w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy przeważały  
osoby pracujące, których było 52,7%, podczas gdy udział bezrobotnych wyniósł 2,3%. 

 

Pracujący 

W województwie małopolskim w IV kwartale 2018 r. populacja osób pracujących liczyła  
1395 tys., tj. 95,9% ogólnej liczby aktywnych zawodowo (w kraju – 96,2%). Na przestrzeni roku, 
jak również w odniesieniu do poprzedniego kwartału zaobserwowano spadek liczby osób pra- 
cujących odpowiednio o: 30 tys. i 62 tys. 

Wśród pracujących ze względu na płeć przeważali mężczyźni (778 tys., tj. 55,8%), a ze względu 
na miejsce zamieszkania – mieszkańcy wsi (706 tys., tj. 50,6%). 

Wskaźnik zatrudnienia (udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej),  
w omawianym okresie wyniósł 52,7% i był niższy o 1,3 p. proc. niż w kraju. W porównaniu  
z poprzednim rokiem zmniejszył się o 1,0 p. proc., a w skali kwartału – o 2,4 p. proc. 

 

Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wskaźnik zatrudnienia wy-
niósł 52,7%, zmniejszył się  
w porównaniu z poprzednim 
rokiem o 1,0 p. proc. 
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Analizując wartość wskaźnika zatrudnienia w zależności od płci, miejsca zamieszkania, wieku  
oraz wykształcenia, najwyższy wskaźnik w swojej kategorii osiągnęli mężczyźni (61,3%), miesz-
kańcy miast (53,9%), osoby w wieku 35–44 lata (83,3%) i osoby z wykształceniem wyższym  
(80,1%). 

Struktura pracujących według statusu zatrudnienia, podobnie jak w minionych kwartałach,  
charakteryzowała się przewagą pracowników najemnych (1077 tys., tj. 77,2% ogólnej liczby 
pracujących), czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Większość z nich 
(73,4%) zatrudniona była przez pracodawców z sektora prywatnego, mężczyźni stanowili 
58,4% tej grupy. W sektorze publicznym pracowało 286 tys. osób, większość stanowiły kobiety 
(61,5%). Wśród pracowników najemnych 890 tys. osób (82,6%) posiadało umowę na czas nieo-
kreślony. Pracodawcy i pracujący na własny rachunek (292 tys. osób) stanowili 20,9% ogólnej  
liczby pracujących, a pomagający bezpłatnie członkowie rodzin (25 tys.) – 1,8%. 

Spośród pracujących, którzy w ciągu badanego tygodnia przepracowali co najmniej 1 godzinę 
(1318 tys. osób), 75,0% stanowiły osoby, które pracowały 40 godzin i więcej. 

Według grup zawodów najliczniejszą grupę pracujących tworzyli specjaliści – 319 tys. osób, 
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 241 tys. osób oraz pracownicy usług i sprzedawcy –  
190 tys. osób. 

 

Bezrobotni 

W IV kwartale 2018 r. w województwie małopolskim populacja osób bezrobotnych liczyła  
60 tys. i zmniejszyła się na przestrzeni roku o 15 tys., a w ciągu kwartału zwiększyła się  
o 23 tys. Spadek w porównaniu z IV kwartałem 2017 r. dotyczył mężczyzn (o 20 tys., tj. o 37,7%) 
oraz mieszkańców wsi (o 17 tys., tj. o 34,7%). Wzrost w relacji do III kwartału 2018 r. zaobser-
wowano zarówno wśród populacji mężczyzn i kobiet (odpowiednio o: 10 tys. i 13 tys.) oraz 
mieszkańców miast i wsi (odpowiednio o: 15 tys. i 8 tys.). Wśród mieszkańców miast zaobser-
wowano wzrost liczby bezrobotnych w ujęciu rocznym i kwartalnym (odpowiednio o: 7,7%  
i 115,4%). W podziale według płci przeważali bezrobotni mężczyźni (55,0% ogólnej liczby bez-
robotnych), a ze względu na miejsce zamieszkania – mieszkańcy wsi (53,3%). Według wieku 
najwięcej bezrobotnych było w grupie wiekowej 15–24 lata (30,0%), a według wykształcenia – 
wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (41,7%). 

Stopa bezrobocia w omawianym okresie wyniosła 4,1% (w kraju – 3,8%), co oznacza spadek 
w skali roku o 0,9 p. proc., ale wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału – o 1,6 p. proc. 

 

Wykres 3. Stopa bezrobocia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyższą stopę bezrobocia niż w województwie małopolskim odnotowano tylko w wojewódz- 
twach: podkarpackim (5,8%), lubelskim (5,6), warmińsko-mazurskim (5,1%), świętokrzyskim 
(4,7%) i kujawsko-pomorskim (4,4%). 

 

Na przestrzeni roku zmniej-
szyła się liczba osób bezro-
botnych o 15 tys. 
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W IV kwartale 2018 r. przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w wojewódz- 
twie małopolskim wyniósł 9,8 miesięcy (w kraju – 9,5). Mężczyźni poszukiwali pracy średnio 
przez 8,4 miesiąca, natomiast kobiety przez 10,9 miesiąca, a wśród mieszkańców miast i wsi 
przeciętny czas wyniósł odpowiednio: 11,2 i 6,1 miesiąca. 

Wśród bezrobotnych najwięcej (32 tys., tj. 53,3%) poszukiwało pracy do 3 miesięcy włącz- 
nie, ponadto 16,7% poszukiwało pracy od 7 do 12 miesięcy, a najmniej było osób poszukują- 
cych pracy od 4 do 6 miesięcy oraz 13 miesięcy i więcej (po 15,0%). 

Rozpatrując omawianą zbiorowość według metod poszukiwania pracy, najwięcej osób poszu- 
kiwało jej przez krewnych i znajomych – 75,0%, następnie poprzez ogłoszenia w prasie – 
70,0% oraz biura pracy – 61,7%. Bezpośredni kontakt z zakładem pracy miało 46,7% ogólnej 
liczby bezrobotnych (suma udziałów według metod poszukiwania pracy jest większa niż 100% 
ze względu na to, że badana osoba może zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi.) 

Do głównych kategorii bezrobotnych należały osoby, które nigdy nie pracowały i poszukiwały 
pierwszej w życiu pracy (22 tys. osób), powracające do pracy po przerwie (20 tys. osób) oraz 
te, które straciły pracę (16 tys. osób). Pozostałe osoby, deklarujące się jako bezrobotne, zre- 
zygnowały z pracy z własnej inicjatywy. 

 

Bierni zawodowo 

W IV kwartale 2018 r. zbiorowość biernych zawodowo w województwie małopolskim liczyła  
1194 tys. osób, tj. 45,1% ludności w wieku 15 lat i więcej (w kraju – 43,9%). Na przestrzeni roku 
zaobserwowano zwiększenie się omawianej populacji o 39 tys., a w odniesieniu do III kwar- 
tału 2018 r. – wzrost o 42 tys. osób. 

Wśród biernych zawodowo przeważały osoby w grupie wiekowej 55 lat i więcej (zbliżające się  
do wieku emerytalnego lub będące w wieku emerytalnym), których w omawianym okresie 
było 729 tys., tj. 61,1% biernych zawodowo. W podziale według płci większość stanowiły ko-
biety (61,6%), a według miejsca zamieszkania przeważali mieszkańcy wsi (53,0%). Osoby 
w wieku produkcyjnym wśród biernych zawodowo stanowiły 40,8%. 

W omawianym kwartale w województwie małopolskim było 1188 tys. osób nieposzukujących  
pracy (99,5% biernych zawodowo), wśród których 49,6% nie poszukiwało pracy z powodu 
emerytury, 18,5% ze względu na naukę i uzupełnianie kwalifikacji, a 14,0% z uwagi na cho- 
robę, niesprawność. 

 

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

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

Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni 
zawo-
dowo 

Współ-
czynnik 
aktyw-
ności 
zawo-
dowej 

Wskaź-
nik za-

trudnie-
nia 

Stopa 
bezro-
bocia razem 

pracu-
jący 

bezro-
botni 

w tysiącach w % 

OGÓŁEM 

a 2654 1499 1425 75 1155 56,5 53,7 5,0 

b 2646 1494 1457 37 1152 56,5 55,1 2,5 

c 2649 1454 1395 60 1194 54,9 52,7 4,1 

mężczyźni 

a 1273 834 781 53 439 65,5 61,4 6,4 

b 1269 823 800 23 446 64,9 63,0 2,8 

c 1270 811 778 33 459 63,9 61,3 4,1 

kobiety 

a 1381 665 644 21 716 48,2 46,6 3,2 

b 1378 671 657 14 706 48,7 47,7 2,1 

c 1379 644 617 27 735 46,7 44,7 4,2 

Miasta 

a 1285 735 710 26 550 57,2 55,3 3,5 

b 1277 738 725 13 539 57,8 56,8 1,8 

c 1278 716 689 28 561 56,0 53,9 3,9 

Wieś 

a 1369 764 715 49 605 55,8 52,2 6,4 

b 1369 756 732 24 613 55,2 53,5 3,2 

c 1371 738 706 32 633 53,8 51,5 4,3 

Zbiorowość biernych zawo-
dowo zwiększyła się na prze-
strzeni roku o 39 tys. 

Zwiększył się w ciągu roku 
udział biernych zawodowo  
w wieku produkcyjnym 
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Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (dok.) 

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

Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni 
zawo-
dowo 

Współ-
czynnik 
aktyw-
ności 
zawo-
dowej 

Wskaź-
nik za-

trudnie-
nia 

Stopa 
bezro-
bocia razem 

pracu-
jący 

bezro-
botni 

w tysiącach w % 

Według wieku:   

15–24 lata 

a 345 112 88 23 233 32,5 25,5 20,5 

b 335 111 99 12 223 33,1 29,6 10,8 

c 332 111 93 18 221 33,4 28,0 16,2 

25–34 

a 486 410 399 11 76 84,4 82,1 2,7 

b 476 394 389 . 83 82,8 81,7 1,0 

c 473 393 379 14 81 83,1 80,1 3,6 

35–44 

a 481 420 399 21 61 87,3 83,0 5,0 

b 487 422 414 9 64 86,7 85,0 2,1 

c 490 421 408 14 69 85,9 83,3 3,3 

45–54 

a 394 321 308 13 73 81,5 78,2 4,0 

b 395 330 323 7 65 83,5 81,8 2,1 

c 396 302 292 9 94 76,3 73,7 3,0 

55 lat i więcej 

a 949 237 230 6 712 25,0 24,2 2,5 

b 954 237 232 5 717 24,8 24,3 2,1 

c 957 228 223 5 729 23,8 23,3 2,2 

Wiek produkcyjny1 

a 1915 1454 1380 74 461 75,9 72,1 5,1 

b 1899 1445 1408 37 454 76,1 74,1 2,6 

c 1897 1410 1351 60 487 74,3 71,2 4,3 

Według poziomu 
wykształcenia 

  

Wyższe 

a 670 547 531 16 122 81,6 79,3 2,9 

b 680 530 524 6 150 77,9 77,1 1,1 

c 653 532 523 8 121 81,5 80,1 1,5 

Policealne i średnie 
zawodowe 

a 584 371 351 21 213 63,5 60,1 5,7 

b 666 415 406 9 251 62,3 61,0 2,2 

c 607 364 340 25 243 60,0 56,0 6,9 

Średnie ogólno-
kształcące 

a 262 120 117 . 142 45,8 44,7 2,5 

b 236 115 112 . 121 48,7 47,5 2,6 

c 265 123 119 . 142 46,4 44,9 3,3 

Zasadnicze zawodowe 

a 703 411 382 29 292 58,5 54,3 7,1 

b 642 389 373 16 252 60,6 58,1 4,1 

c 710 402 381 21 308 56,6 53,7 5,2 

Gimnazjalne, podsta-
wowe i niepełne 
podstawowe 

a 435 50 44 6 385 11,5 10,1 12,0 

b 423 45 42 . 378 10,6 9,9 6,7 

c 413 33 32 . 380 8,0 7,7 3,0 

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

W przypadku, gdy liczby po uogólnieniu wyników z próby wynoszą poniżej 5 tys., zostały zastąpione znakiem  
kropki („.”). Oznacza to, że konkretna wartość nie może być pokazana ze względu na losowy błąd próby.
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Opracowanie merytoryczne: 
Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
Dział Opracowań Regionalnych 
Paulina Babiarz 
tel. 12 361 01 42 
e-mail: p.babiarz@stat.gov.pl 
Aneta Stachańczyk 
tel. 12 361 01 04 
e-mail: a.stachanczyk@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium  
Osoba ds. kontaktów z mediami 
Renata Ptak 
tel. 12 361 01 51 
e-mail: r.ptak@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski – publikacja kwartalna 

Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek pracy  

Strateg  Obszary tematyczne  Rynek pracy 

Bank Danych Lokalnych  Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna 

Pracujący według BAEL 

Bezrobotni według BAEL 

Ludność bierna zawodowo według BAEL 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2018-roku,12,36.html
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