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INFORMACJE SYGNALNE 

30.03.2020 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie  
małopolskim – IV kwartał 2019 r. 
 

W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. zwiększyła się 
liczba ludności aktywnej zawodowo. Populacja biernych 
zawodowo zmniejszyła się. Wzrósł współczynnik 
aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, 
spadła stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia była 
najniższa wśród województw. 

 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

Wyniki kwartalnego, reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)  
w IV kwartale 2019 r. wskazują, że w województwie małopolskim było 2645 tys. osób w wieku 
15 lat i więcej, wśród których przeważały kobiety (52,1%), a według miejsca zamieszkania – 
mieszkańcy wsi (51,9%). Zbiorowość osób aktywnych zawodowo stanowiła 55,6% ludności  
w wieku 15 lat i więcej. W zbiorowości tej pracujących było 1442 tys. osób, a bezrobotnych  
30 tys. osób. Populacja biernych zawodowo wyniosła 1173 tys. osób. 

W skali roku liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 17 tys., tj. o 1,2%, natomiast 
liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się o 21 tys. osób, tj. o 1,8%. Wśród osób aktyw-
nych zawodowo liczba pracujących zwiększyła się o 47 tys., tj. o 3,4%, a liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się o 30 tys., tj. o 50,0%. 

W odniesieniu do poprzedniego kwartału populacja aktywnych zawodowo zmniejszyła się  
o 49 tys. osób, tj. o 3,2%, natomiast populacja biernych zawodowo zwiększyła się o 50 tys.,  
tj. o 4,5%. W zbiorowości osób aktywnych zawodowo liczba pracujących uległa zmniejszeniu  
o 43 tys., tj. o 2,9%, liczba bezrobotnych – o 5 tys., tj. o 14,3%. 
 

Wykres 1. Zmiany na rynku pracy w IV kwartale 2019 r. 

 

W IV kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadały 834 osoby bezrobotne i bierne  
zawodowo w wieku 15 lat i więcej (w kraju – 838 takich osób). Współczynnik ten był niższy  
w skali roku (899), ale wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem (780). 

Na 100 mężczyzn aktywnych zawodowo w IV kwartale 2019 r. przypadało 55 mężczyzn bier-
nych zawodowo (57 w analogicznym okresie poprzedniego roku), natomiast na 100 kobiet  
aktywnych zawodowo – 110 biernych zawodowo (114 przed rokiem). 

Na 1000 pracujących przypa-
dało 834 niepracujących, co 
oznacza poprawę w porów-
naniu z poprzednim rokiem 

2,0% 
Stopa bezrobocia  
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W skali roku zbiorowość osób 
aktywnych zawodowo zwięk-
szyła się o 17 tys. 
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Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej 

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 55,6% (w kraju – 56,0%) i był wyższy w relacji  
do poprzedniego roku o 0,7 p. proc., ale niższy w zestawieniu z poprzednim kwartałem 2019 r. 
o 1,9 p. proc. Wyższy współczynnik aktywności zawodowej odnotowano wśród mężczyzn – 
64,3% (o 16,7 p. proc. więcej niż wśród kobiet) i mieszkańców miast – 57,0% (o 2,7 p. proc. więcej 
od obserwowanego na wsi). Najwyższy udział aktywnych zawodowo notowano w grupie wie-
kowej 35–44 lata (86,9%), a najniższy wśród osób w wieku 55 lat i więcej (22,2%). Biorąc pod 
uwagę poziom wykształcenia, największą wartość współczynnika zaobserwowano wśród osób 
z wykształceniem wyższym (81,7%), a najmniejszą u osób z wykształceniem gimnazjalnym  
i niższym (13,5%). 

Pracujący 

Zbiorowość osób pracujących w IV kwartale 2019 r. liczyła 1442 tys., tj. 98,0% ogólnej liczby  
aktywnych zawodowo (w kraju – 97,1%). Wśród pracujących ze względu na płeć przeważali męż-
czyźni (803 tys., tj. 55,7%), a ze względu na miejsce zamieszkania – mieszkańcy wsi (734 tys., tj. 
50,9%). Na przestrzeni roku zaobserwowano wzrost liczby osób pracujących o 47 tys. Liczba 
pracujących mężczyzn zwiększyła się o 25 tys. (o 3,2%), a liczba pracujących kobiet – o 21 tys.  
(o 3,4%). Wzrost liczby pracujących odnotowano zarówno na wsi o 28 tys. (o 4,0%), jak i w mia-
stach – o 19 tys. (o 2,8%). 

W porównaniu z III kwartałem 2019 r. liczba pracujących zmniejszyła się o 43 tys. Spadek na-
stąpił zarówno wśród mężczyzn (o 4,2%), jak i kobiet (o 1,4%), tak wśród mieszkańców miast  
(o 2,9%), jak i wsi (o 2,8%). 

Na 100 pracujących kobiet przypadało 116 kobiet niepracujących (124 przed rokiem), wśród  
mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 58 (63 rok wcześniej). W miastach na 100 pracujących przypa-
dało 80 osób niepracujących (85 rok wcześniej), natomiast na terenach wiejskich  
87 osób niepracujących (94 rok wcześniej). 
 

Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia 
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Wskaźnik zatrudnienia (udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej)  
w omawianym okresie wyniósł 54,5% i był minimalnie wyższy (o 0,1 p. proc.) niż w kraju. W po-
równaniu z sytuacją sprzed roku zwiększył się o 1,8 p. proc., ale w odniesieniu do poprzed-
niego kwartału spadł o 1,7 p. proc. Analizując wartość wskaźnika zatrudnienia ze względu na 
płeć, miejsce zamieszkania, wiek oraz wykształcenie, najwyższy wskaźnik w swojej kategorii 
osiągnęli mężczyźni (63,4%), mieszkańcy miast (55,6%), osoby w wieku 35–44 lata (85,9%) oraz 
osoby z wykształceniem wyższym (79,5%). 

Podobnie jak w minionych kwartałach, w strukturze pracujących według statusu zatrudnienia  
dominowali pracownicy najemni (1098 tys., tj. 76,1% ogólnej liczby pracujących), czyli osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Większość z nich (71,8%) była zatrudniona przez 
pracodawców z sektora prywatnego, a mężczyźni stanowili 59,9% tej grupy. W sektorze pu-
blicznym pracowało 310 tys. osób. Pracodawcy i pracujący na własny rachunek (309 tys. osób) 
stanowili 21,4% ogólnej liczby pracujących, a pomagający bezpłatnie członkowie rodzin  
(35 tys.) – 2,4%. 

W strukturze osób pracujących według grup zawodów najliczniejszą zbiorowość tworzyli spe- 
cjaliści – 338 tys., a następnie pracownicy usług i sprzedawcy – 201 tys. oraz robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy – 200 tys. W populacji mężczyzn odsetek robotników przemysłowych  
i rzemieślników był większy niż w całej populacji osób pracujących (22,7% wobec 13,9%). 
Wśród kobiet dominowały dwie kategorie zawodów, tj. specjaliści (31,3%) oraz pracownicy 
usług i sprzedawcy (20,4%). 

Spośród pracujących, którzy w ciągu badanego tygodnia przepracowali co najmniej 1 godzinę  
(1367 tys.), 72,4% stanowiły osoby, które pracowały 40 godzin i więcej, a ich liczba zwiększyła 
się w porównaniu z poprzednim rokiem (o 49 tys., tj. o 3,7%) oraz poprzednim kwartałem  
(o 14 tys., tj. o 1,0%). W niepełnym wymiarze czasu pracy pracowało 377 tys. osób, więcej 
w stosunku do poprzedniego roku oraz kwartału odpowiednio o 48 tys. i 186 tys. W grupie 
pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy przeważały kobiety 51,5%, a wśród pracują- 
cych 40 godzin i więcej dominowali mężczyźni – 59,8%.  

Bezrobotni 

W IV kwartale 2019 r. populacja osób bezrobotnych liczyła 30 tys. i zmniejszyła się w porówna- 
niu z poprzednim rokiem oraz kwartałem odpowiednio o 30 tys. i 5 tys. osób. Spadek w zesta-
wieniu z IV kwartałem 2018 r. dotyczył wszystkich kategorii według płci i miejsca zamieszkania,  
a najbardziej mężczyzn i mieszkańców wsi (po 21 tys., tj. odpowiednio o 63,6% i 65,6%). Nato-
miast w relacji do poprzedniego kwartału wzrost bezrobocia zaobserwowano jedynie wśród 
mieszkańców miast (o 2 tys., tj. o 11,8%). 

W podziale według płci przeważały bezrobotne kobiety (60,0% ogólnej liczby bezrobotnych), 
a ze względu na miejsce zamieszkania – mieszkańcy miast (63,3%). Według wieku najwięcej 
bezrobotnych było w grupie 25–34 lata (36,7%), a według wykształcenia – wśród osób z wy-
kształceniem wyższym (46,7%). 

Stopa bezrobocia w omawianym okresie wyniosła 2,0% (w kraju – 2,9%), co oznacza spadek  
w skali roku oraz kwartału odpowiednio o 2,1 p. proc. i 0,3 p. proc. 

Wykres 4. Stopa bezrobocia 
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Małopolskie było województwem o najniższej stopie bezrobocia; najwyższy wskaźnik zanoto-
wano w tym okresie w lubelskim (4,9%). 

Wśród osób pozostających bez pracy najliczniejszą zbiorowość – 17 tys. (56,7%) – tworzyli bez- 
robotni poszukujący pracy do 3 miesięcy włącznie, 5 tys. (16,7%) poszukiwało pracy od 7 do 12 mie-
sięcy, a najmniej było osób poszukujących pracy 13 miesięcy i więcej (10,0%). Bezrobotni naj-
częściej poszukiwali pracy poprzez ogłoszenia w prasie – 80,0%, krewnych i znajomych – 
70,0%, biura pracy – 43,3% (suma udziałów według metod poszukiwania pracy jest większa 
niż 100% ze względu na to, że badana osoba może zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi). 

W IV kwartale 2019 r. przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w miesią-
cach wyniósł 6,4 (w kraju – 8,7). Mężczyźni poszukiwali pracy średnio przez 3,7 miesiąca, nato-
miast kobiety przez 8,2 miesiąca, a wśród mieszkańców miast i wsi przeciętny czas wyniósł  
odpowiednio 5,6 i 8,8 miesiąca. 

Do głównych kategorii bezrobotnych należały osoby powracające do pracy po przerwie, 
bezrobotni, którzy podejmują pracę po raz pierwszy oraz bezrobotni, którzy stracili pracę (po 
8 tys. osób). 

Bierni zawodowo 

W województwie małopolskim zbiorowość biernych zawodowo w IV kwartale 2019 r. liczyła  
1173 tys. osób i stanowiła 44,3% ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej (w kraju – 44,0%). 
W porównaniu z poprzednim rokiem wielkość omawianej populacji zmniejszyła się o 21 tys.,  
a w zestawieniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się o 50 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 analizowanym okresie 
było 751 tys., tj. 64,0% biernych zawodowo. W omawianej populacji w podziale według płci 
większość stanowiły kobiety (61,5%), a według miejsca zamieszkania przeważali mieszkańcy 
wsi (53,5%). Wśród biernych zawodowo osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 38,6%, a osoby  
w wieku 50 lat i więcej – 67,6% tej grupy. 

W IV kwartale 2019 r. osób nieposzukujących pracy w województwie małopolskim było  
1172 tys. (99,9% ogólnej liczby biernych zawodowo), wśród których 53,6% nie poszukiwało 
pracy z powodu emerytury, 17,5% ze względu na naukę i uzupełnianie kwalifikacji, 10,6%  
z uwagi na chorobę, niesprawność, 6,8% z innych powodów osobistych lub rodzinnych, a 1,1% 
podało jako przyczynę bierności zawodowej zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy. 
 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – IV kwartał 2018 r. 

 b – III kwartał 2019 r. 

c – IV kwartał 2019 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  2649   1454   1395   60   1194   54,9   52,7   4,1  

b  2642   1520   1485   35   1123   57,5   56,2   2,3  

c  2645   1471   1442   30   1173   55,6   54,5   2,0  

mężczyźni 

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

b  1266   850   838   12   417   67,1   66,2   1,4  

c  1267   815   803   12   452   64,3   63,4   1,5  

kobiety 

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

b  1376   670   647   23   706   48,7   47,0   3,4  

c  1377   656   638   18   721   47,6   46,3   2,7  

Miasta 

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

b  1272   746   729   17   526   58,6   57,3   2,3  

c  1273   726   708   19   547   57,0   55,6   2,6  

Wieś 

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

b  1370   774   755   18   596   56,5   55,1   2,3  

c  1372   745   734   11   627   54,3   53,5   1,5  

Zbiorowość osób biernych 
zawodowo zmniejszyła się  
w ujęciu rocznym o 21 tys.  

Osoby bezrobotne najczę-
ściej poszukiwały pracy po-
przez ogłoszenia w prasie – 
4/5 populacji tych osób 
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Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – IV kwartał 2018 r. 

 b – III kwartał 2019 r. 

c – IV kwartał 2019 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  332   111   93   18   221   33,4   28,0   16,2  

b  323   129   116   13   194   39,9   35,9   10,1  

c  321   114   106   7   207   35,5   33,0   6,1  

25–34 

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

b  463   398   392   6   66   86,0   84,7   1,5  

c  460   378   368   11   82   82,2   80,0   2,9  

35–44 

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

b  494   423   414   9   71   85,6   83,8   2,1  

c  497   432   427   5   65   86,9   85,9   1,2  

45–54 

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

b  399   340   336   .   59   85,2   84,2   1,2  

c  401   333   330   .   68   83,0   82,3   0,9  

55 lat i więcej 

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

b  962   230   226   .   732   23,9   23,5   1,7  

c  966   214   211   .   751   22,2   21,8   1,9  

Wiek produkcyjny1 

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

b  1883   1472   1438   34   411   78,2   76,4   2,3  

c  1881   1429   1399   30   453   76,0   74,4   2,1  

Według poziomu 

wykształcenia: 
  

Wyższe 

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

b  722   577   566   10   146   79,9   78,4   1,7  

c  684   559   544   14   125   81,7   79,5   2,5  

Policealne i średnie 

zawodowe 

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

b  657   403   392   11   253   61,3   59,7   2,7  

c  627   373   368   5   254   59,5   58,7   1,3  

Średnie ogólno- 

kształcące 

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

b  240   119   114   5   121   49,6   47,5   4,2  

c  271   138   130   7   133   50,9   48,0   5,1  

Zasadnicze zawodowe 

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

b  591   347   340   7   244   58,7   57,5   2,0  

c  621   342   340   .   278   55,1   54,8   0,9  

Gimnazjalne, podsta- 

wowe, niepełne pod-

stawowe i bez wyksz-

tałcenia szkolnego 

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

b  432   73   72   .   359   16,9   16,7   1,4  

c  443   60   59   .   383   13,5   13,3   1,7  

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

U w a g a. Sumy niektórych danych mogą być różne od wielkości „ogółem”. Wynika to z zaokrągleń dokonywa-
nych przy uogólnianiu wyników badania. W przypadku, gdy liczby po uogólnieniu wyników z próby wynoszą po-
niżej 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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Bezrobotni według BAEL 

Ludność bierna zawodowo według BAEL 
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