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INFORMACJE SYGNALNE 

30.06.2021 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie  
małopolskim – I kwartał 2021 r. 
 

Według wstępnych danych za I kwartał 2021 r. liczba 
ludności aktywnej zawodowo wyniosła 1494 tys. osób. 
Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 57,0%,  
a wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 
54,6%. Jednocześnie stopa bezrobocia sięgnęła 4,1%. 
Zbiorowość biernych zawodowo liczyła 1128 tys. osób. 

 

W związku z wprowadzeniem w BAEL od I kwartału 2021 r. zmian wynikających z wdrożenia 
rozporządzenia ramowego dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. oraz jego aktów implementacyjnych 
(patrz załączone Uwagi metodologiczne), a także w związku z trwającą oceną skutków tych 
zmian na przerwanie szeregów czasowych, dane BAEL za I kwartał 2021 r. nie mogą być porów-
nywane z poprzednimi okresami. 

Aktywność ekonomiczna ludności  

Wyniki kwartalnego, reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)  
w I kwartale 2021 r. wskazują, że w województwie było 2622 tys. osób w wieku 15–89 lat, wśród 
których przeważały kobiety (51,9%), a według miejsca zamieszkania – mieszkańcy wsi (52,1%). 
Udział osób aktywnych zawodowo w województwie w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawo-
dowo w kraju wyniósł 8,7%. Osób pracujących było 1432 tys. a bezrobotnych 62 tys. Natomiast 
populacja osób biernych zawodowo wyniosła 1128 tys., w tym 922 tys. w wieku 15–74 lata.  

 

Wykres 1. Struktura ludności w I kwartale 2021 r.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi w omawianym okresie utrzymywało się na 
średnim poziomie. Na 1000 osób pracujących przypadało 831 osób bezrobotnych i biernych za-
wodowo (w kraju – 819 takich osób). Jednocześnie na 100 mężczyzn aktywnych zawodowo przy-
padało 52 mężczyzn biernych zawodowo (podobnie jak w kraju), a na 100 kobiet aktywnych za-
wodowo – 105 kobiet biernych zawodowo (w Polsce – 102 kobiety). 

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 57,0% (w kraju – 57,3%). Wysoki współczynnik ak-
tywności zawodowej notowano wśród mężczyzn – 65,9% (o 17,2 p. proc. więcej niż wśród kobiet) 
i mieszkańców miast – 59,7% (o 5,3 p. proc. więcej niż na wsi). Z uwagi na wiek, najwyższy 
udział aktywnych zawodowo cechował grupę osób w wieku 35–44 lata (87,5%), a w dalszej ko-
lejności grupę wieku 45–54 lata (84,8%), podczas gdy najniższy – grupę wieku 55 lat i więcej 
(24,8%). Ze względu na poziom wykształcenia, największą wartość współczynnika zaobserwo-
wano u osób z wykształceniem wyższym (81,6%), a najmniejszą u osób z wykształceniem gimna-
zjalnym i niższym (15,4%). 
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Pracujący 

Zbiorowość pracujących liczyła 1432 tys. osób, tj. 95,9% ogólnej liczby aktywnych zawodowo 
(96,0% w kraju). Wśród pracujących ze względu na płeć przeważali mężczyźni (794 tys., czyli 
55,4%), a ze względu na miejsce zamieszkania – mieszkańcy miast (730 tys., czyli 51,0%).  

Na 100 pracujących mężczyzn przypadało 59 mężczyzn niepracujących (58 w Polsce), wśród 
kobiet wskaźnik wyniósł 113 osób (111 w Polsce). W miastach na 100 pracujących przypadały 
72 osoby niepracujące (w kraju – 82 takie osoby), natomiast na wsi 95 osób niepracujących  
(w kraju również 82 takie osoby).  

Wskaźnik zatrudnienia (udział pracujących w ogólnej liczbie ludności) w omawianym okresie 
wyniósł 54,6% i był niższy o 0,4 p. proc. niż w kraju. Analizując jego wartość ze względu na 
płeć, miejsce zamieszkania, wiek oraz wykształcenie, najwyższy wskaźnik zatrudnienia w swo-
jej kategorii osiągnęli mężczyźni (63,0%), mieszkańcy miast (58,1%), osoby w wieku 35–44 lata 
(86,2%) oraz osoby z wykształceniem wyższym (79,3%). 

Wśród pracujących przeważali zatrudnieni, których było 1128 tys., tj. 78,8% ogólnej liczby pra-
cujących. Większość z nich (69,0%) była zatrudniona przez pracodawców z sektora prywat-
nego, mężczyźni stanowili 58,0% tej grupy. W sektorze publicznym pracowało 350 tys. osób, 
spośród których 61,7% to kobiety. W grupie zatrudnionych 90,0% osób wykonywało pracę na 
czas nieokreślony (stałą). Grupa pracodawców i pracujących na własny rachunek liczyła  
294 tys. osób, czyli 20,5% ogólnej liczby pracujących, przy czym pracodawcy stanowili nieco 
ponad ¼ tej zbiorowości. Udział pomagających członków rodzin wyniósł zaledwie 0,6%. 

Według grup zawodów wśród osób pracujących najliczniejszą zbiorowość tworzyli specjaliści 
– 342 tys., a następnie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 220 tys. osób oraz technicy  
i inny średni personel – 205 tys. W populacji pracujących mężczyzn dominowali robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy – 202 tys., a także specjaliści – 149 tys. Wśród pracujących kobiet 
najwięcej było specjalistów – 193 tys. oraz pracowników usług i sprzedawców – 135 tys. 

 

Wykres 2. Struktura pracujących według grup zawodów w I kwartale 2021 r.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spośród pracujących, którzy w ciągu badanego tygodnia przepracowali co najmniej 1 godzinę  
(1313 tys.), 86,7% stanowiły osoby, które pracowały 40 godzin i więcej. Jednocześnie w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy pracowało 175 tys. osób, tj. pozostałe 13,3%. W podziale według 
płci wśród pracujących 40 godzin i więcej przeważali mężczyźni, którzy stanowili 57,7%,  
a w grupie pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy więcej było kobiet – 54,3%. 

Bezrobotni 

Populacja osób bezrobotnych liczyła 62 tys., przy czym mężczyźni stanowili 59,7% ogólnej 
liczby bezrobotnych, podczas gdy kobiety – pozostałe 40,3%. Mieszkańcy wsi stanowili 67,7% 
ogólnej liczby bezrobotnych, a mieszkańcy miast – pozostałe 32,3%. Najwięcej bezrobotnych 
należało do najmłodszej grupy wiekowej 15–24 lata (19 tys., czyli 30,6%), a według wykształce-
nia miało wykształcenie wyższe lub policealne i średnie zawodowe (po 17 tys., tj. po 27,4%). 

Stopa bezrobocia w omawianym okresie wyniosła 4,1% (w kraju 4,0%). Wśród województw 
najniższą stopę bezrobocia miało wielkopolskie (2,0%), a następnie pomorskie (2,4%) i lubu-
skie (2,6%). Taką samą stopę bezrobocia jak małopolskie miało podlaskie. Z kolei najwyższą 
stopę bezrobocia odnotowano w: lubelskim, dolnośląskim i podkarpackim (po 6,3%). 
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Najliczniejszą kategorię spośród bezrobotnych stanowiły osoby, które straciły pracę (36 tys., 
tj. 58,1% ogólnej liczby). Pozostałe osoby to głównie takie, które powracają do pracy po prze-
rwie (12 tys. osób, tj. 19,4%) lub podejmują pracę po raz pierwszy (11 tys. osób, tj. 17,7%). 

Wśród osób pozostających bez pracy najbardziej liczną zbiorowość – 25 tys. (40,3%) – tworzyli 
bezrobotni poszukujący pracy do 3 miesięcy włącznie, a następnie poszukujący pracy od 4 do  
6 miesięcy i od 7 do 12 miesięcy – po 16 tys. (po 25,8%). Pozostałe osoby szukały pracy ponad rok.  

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wyniósł 7,1 miesiąca (w Polsce  
– 7,4 miesiąca). Mężczyźni poszukiwali pracy średnio przez 7,1 miesiąca, a kobiety – 7,2 mie-
siąca. Wśród mieszkańców miast i wsi przeciętny czas poszukiwania pracy nie różnił się i wy-
niósł 7,1 miesiąca. 

Bierni zawodowo 

Zbiorowość biernych zawodowo stanowiła 43,0% ogólnej liczby ludności (w kraju – 42,7%).  
W podziale według płci większość (w ogólnej liczbie 1128 tys. osób) stanowiły kobiety (61,9%), 
a według miejsca zamieszkania przeważali mieszkańcy wsi (55,2%). 

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 703 tys., tj. 62,3% biernych zawodowo. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 38,9% 
ogólnej liczby biernych zawodowo, a osoby w wieku 50 lat i więcej – 65,0%. 

Osób nieposzukujących pracy w wieku 15–74 lata było 919 tys., spośród których 45,4% nie po-
szukiwało pracy w związku z emeryturą, 24,5% ze względu na naukę i uzupełnianie kwalifika-
cji, 12,6% z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu, 9,6% z uwagi 
na chorobę, niesprawność, a 1,0% z powodu zniechęcenia bezskutecznością poszukiwań pracy. 
Mała grupa osób poszukiwała pracy aktywnymi metodami, ale była niegotowa do jej podjęcia. 
  

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2021 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

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  2622   1494   1432   62   1128   57,0   54,6   4,1  

   mężczyźni  1261   831   794   37   430   65,9   63,0   4,5  

   kobiety  1361   663   638   25   698   48,7   46,9   3,8  

Miasta  1256   750   730   20   505   59,7   58,1   2,7  

Wieś  1366   743   701   42   623   54,4   51,3   5,7  

Według wieku:  

15–24 lata  313   87   68   19   226   27,8   21,7   21,8  

25–34  430   360   347   13   70   83,7   80,7   3,6  

35–44  522   457   450   .   65   87,5   86,2   1,5  

45–54  421   357   343   14   64   84,8   81,5   3,9  

55 lat i więcej  935   232   223   .   703   24,8   23,9   3,9  

Wiek produkcyjnya  1882   1443   1381   61   439   76,7   73,4   4,2  
Według poziomu 
  wykształcenia: 

 

Wyższe  716   584   568   17   132   81,6   79,3   2,9  
Policealne i średnie 
  zawodowe 

 648   396   378   17   252   61,1   58,3   4,3  

Średnie ogólnokształcące  230   104   97   .   127   45,2   42,2   6,7  

Zasadnicze zawodowe  633   349   333   16   284   55,1   52,6   4,6  

Gimnazjalne, podstawo-  
  we, niepełne podstawo-   
  we i bez wykształcenia   
  szkolnego  395   61   56   .   334   15,4   14,2   8,2  

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

Zbiorowość osób biernych 
zawodowo stanowiła 43,0% 
badanej populacji  

Najwięcej bezrobotnych  
poszukiwało pracy do  
3 miesięcy włącznie – 40,3%  
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U w a g a 

Sumy niektórych danych mogą być różne od wielkości „ogółem”. Wynika to z zaokrągleń do-
konywanych przy uogólnianiu wyników badania. W przypadku, gdy liczby po uogólnieniu wy-
ników z próby wynoszą poniżej 10 tysięcy, zostały zastąpione w tablicy znakiem kropki („.”). 
Oznacza to, że konkretna wartość nie może być udostępniona ze względu na wysoki losowy 
błąd próby. 

 

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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 krakow.stat.gov.pl 

 @krakow_stat 

 @uskrk 

 

Opracowanie merytoryczne:  
Urząd Statystyczny w Krakowie  
Dyrektor Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

 

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 

 


