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INFORMACJE SYGNALNE 
25.05.2018 r. 

Wskaźnik aktywności zawo-
dowej wzrastał w kolejnych 
latach, zmiany kwartalne 
mają charakter sezonowy 

Liczba osób niepracujących 
przypadająca na 1000 osób 
pracujących zmniejszyła się 
w stosunku do sytuacji 
z poprzedniego kwartału, jak 
i sprzed roku 

Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2018 
roku (dane wstępne) 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 
wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły 
w III kwartale 2018 roku 56,8% ludności w wieku 15 lat 
i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału 
wskaźnik ten wzrósł o 0,3 p. proc, natomiast 
w odniesieniu do III kwartału 2017 roku utrzymał się na 
podobnym poziomie. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W III kwartale 2018 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 
17279 tys. osób, z tego 16617 tys. to pracujący i 662 tys. - bezrobotni. Populacja biernych za-
wodowo liczyła 13139 tys. 

Liczba aktywnych zawodowo wzrosła w porównaniu z II kwartałem 2018 r., natomiast spadła 
w porównaniu z III kwartałem 2017 r. Liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się zarówno 
w odniesieniu do II kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. 

Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo 
w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się zarówno stosunku do po-
przedniego kwartału, jak i analogicznego okresu ubiegłego roku. W III kwartale 2018 r. na 
1000 osób pracujących przypadało 831 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w II kwar-
tale 2018 r. i III kwartale 2017 r. odpowiednio 837 i 852 osoby). 

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej  

56,8% 
Współczynnik aktywności 

zawodowej (wg BAEL) 
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Wskaźnik zatrudnienia jest 
wyraźnie wyższy w populacji  
mężczyzn niż wśród kobiet 

Wskaźnik zatrudnienia wzra-
sta w kolejnych latach,  
zmiany kwartalne mają cha-
rakter sezonowy 

Osoby pracujące stanowiły w III kwartale 2018 roku 
54,6% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do 
ub. kwartału, jak i w skali roku wskaźnik zatrudnienia 
wzrósł odpowiednio o 0,2 p. proc. i o 0,6 p. proc. 

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W III kwartale 2018 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16617 tys. 
i zwiększyła się zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do 
sytuacji sprzed roku – odpowiednio o 0,3% i 0,6%. 

Wzrost liczby pracujących, w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim kwartałem, odno-
towano niezależnie od miejsca zamieszkania. Biorąc pod uwagę płeć, w skali kwartału wystą-
pił wzrost wśród populacji mężczyzn, przy nieznacznym spadku liczby pracujących kobiet. 
Natomiast w porównaniu do ub. roku wzrost wystąpił w populacji kobiet. Nadal wśród ogółu 
pracujących przeważają mężczyźni – w III kwartale 2018 r. ich udział wyniósł 55,0%. 

Wskaźnik zatrudnienia dla ogółu ludności w porównaniu z poprzednim kwartałem minimalnie 
wzrósł. Analizując populację ze względu na płeć i miejsce zamieszkania dla większości prze-
krojów również odnotowano niewielkie wzrosty wskaźnika (największy - o 0,4 p. proc. w po-
pulacji mężczyzn), jedynie wśród kobiet wskaźnik pozostał na tym samym poziomie. W skali 
roku wzrost wskaźnika wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. Nadal wyraź-
nie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,9% wobec 47,1% dla 
kobiet). 

Wykres 2. Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej według płci 

54,6% 
Wskaźnik zatrudnienia 

(wg BAEL) 
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Nieznacznie wzrosła stopa 
bezrobocia w porównaniu z 
poprzednim kwartałem 

Stopa bezrobocia według 
BAEL nieco niższa w populacji 
kobiet niż mężczyzn 

Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2018 roku 
3,8% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. 
Stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,2 p. proc. 
w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast 
w odniesieniu do III kwartału 2017 roku zmniejszyła się 
o 0,9 p. proc.

Bezrobotni według BAEL 

W III kwartale 2018 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 662 tys. i zwiększyła się w stosunku 
do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 
2017 roku. 

Zaobserwowany w okresie kwartału wzrost liczby bezrobotnych dotyczył zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost tej populacji wystąpił w większym 
stopniu wśród mieszkańców wsi niż miast. Spadek zaobserwowany w okresie roku w więk-
szym stopniu dotyczył kobiet niż mężczyzn oraz mieszkańców miast niż wsi. 

Stopa bezrobocia nieco zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast 
zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Począwszy od 2016 r. obserwu-
je się zmniejszenie zróżnicowania natężenia bezrobocia według płci. W III kw. br. było ono 
nieznacznie większe w populacji mężczyzn - stopa bezrobocia dla tej zbiorowości ukształto-
wała się na nieco wyższym poziomie niż wśród kobiet (odpowiednio 4,0% oraz 3,7%). 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci  

3,8% 
Stopa bezrobocia (wg BAEL) 
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Odsetek osób biernych za-
wodowo w ludności w wieku 
15 lat i więcej zmniejszył się 
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem  

Kobiety nadal stanowią więk-
szość populacji biernych 
zawodowo 

Osoby bierne zawodowo stanowiły w III kwartale 2018 
roku 43,2% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Odse-
tek ten zmniejszył się o 0,3 p. proc. w porównaniu do po-
przedniego kwartału, natomiast w odniesieniu do III 
kwartału 2017 roku pozostał praktycznie na tym samym 
poziomie (spadek o 0,1 p. proc.). 

Osoby bierne zawodowo 

W III kwartale 2018 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13139 tys. i w porównaniu 
do poprzedniego kwartału, jak i w stosunku do sytuacji sprzed roku zmniejszyła się po 0,8%.   

Biorąc pod uwagę płeć, spadek liczebności tej grupy w skali kwartału wystąpił w większym 
stopniu wśród mężczyzn niż kobiet (odpowiednio o 1,7% i 0,2%), natomiast w skali roku -
wśród kobiet (o 1,3%). Nadal kobiety stanowią większość zbiorowości biernych zawodowo 
(61,8%).  

Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (54,6%), 
a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (16,4%). Natomiast w przypadku osób 
biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiąz-
ki rodzinne (33,2%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,1%).  

Wykres 4. Odsetek biernych zawodowo według wybranych przyczyn dla zbiorowości ogółem oraz 
dla osób w wieku produkcyjnym 

43,2% 
Udział osób biernych zawodowo 
wśród ogółu ludności w wieku 15 

lat i więcej 
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Stopa bezrobocia rejestro-
wanego sukcesywnie obniża 
się w kolejnych latach 

W urzędach pracy w III kwar-
tale 2018 r. zarejestrowało 
się mniej bezrobotnych niż 
przed rokiem,  jednocześnie 
mniej bezrobotnych skreślo-
no z ewidencji urzędów pracy 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy1 
w końcu września 2018 r. stanowiły 5,7% cywilnej 
ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego obniżyła się zarówno w porównaniu 
z czerwcem 2018 r., jak i w odniesieniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku odpowiednio o 0,1 p.proc. 
i o 1,1 p.proc. 

Bezrobocie rejestrowane 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu września 2018 r. 
947,4 tys. osób (w tym 540,5 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu II kwartału 2018 r. 
o ponad  20,5 tys. osób (tj. o 2,1%) oraz niższa o 169,7 tys. osób (tj. o 15,2%) w porównaniu z
wrześniem 2017 roku.

W III kwartale 2018 r.  w porównaniu z II kwartałem br. wystąpił spadek  liczby bezrobotnych 
mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 17,3 tys. (tj. 4,1%) i 3,2 tys. (tj. 0,6%). W stosunku do końca 
III kwartału 2017 roku zmniejszyła się również zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet 
zarejestrowanych w urzędach pracy, odpowiednio o: 83,9 tys. osób (tj. o 17,1%) oraz o 85,8 tys. 
 (tj. o 13,7%). 

Wykres 5. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego 
(dane wg stanu na koniec okresu) 

1 Informacje o źródłach danych dot. bezrobocia i różnicach metodologicznych badań dostępne są na stronie internetowej GUS 
pod adresem http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-
bezrobocie,2,1.html 
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Tablica 4. Bezrobocie rejestrowane0 

2016 I 2017 2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ili kwartał li kwartał Ili kwartał 

Ili kwartał li kwartał 

2017=100 2018=100 

w tysiącach 

1. Bezrobotni stan w końcu

kwartału

OGÓŁEM 1324 1117 968 947 84,8 97,8 

mężczyźni 606 491 424 407 82,9 96,0 

kobiety 718 626 544 540 86,3 99,3 

Osoby niepełnosprawne 

OGÓŁEM 82 71 61 60 84,5 98,4 

mężczyźni 43 37 33 32 86,5 97,0 

kobiety 39 34 28 28 82,4 100,0 

2. Płynność bezrobotnych

w okresie kwartału

Napływ (nowo zarejestrowani) 

ogółem 530 491 367 417 84,9 113,6 

mężczyźni 254 232 185 195 84,1 105,4 

kobiety 276 259 182 222 85,7 122,0 

z ogółem zwolnieni z przy-

czyn dotyczących zakładu 21 17 13 13 76,5 100,0 

pracy 

mężczyźni 9 7 6 6 85,7 100,0 

kobiety 12 10 7 7 70,0 100,0 

dotychczas niepracujący 92 80 51 63 78,8 123,5 

mężczyźni 44 37 24 29 78,4 120,8 

kobiety 48 43 27 34 79,1 125,9 

powracający do rejestracji 420 390 304 332 85,1 109,2 

mężczyźni 202 186 155 157 84,4 101,3 

kobiety 218 204 149 175 85,8 117,4 

Odpływ (wyrejestrowani) 

ogółem 599 526 491 437 83,1 89,0 

mężczyźni 305 263 261 212 80,6 81,2 

kobiety 294 263 230 225 85,6 97,8 

z ogółem: 

bezrobotni, którzy podjęli 
296 261 240 219 83,9 91,3 

pracę 

mężczyźni 143 123 128 99 80,5 77,3 

kobiety 153 138 112 120 87,0 107,1 

3. Stopa bezrobocia stan
w% 

w końcu kwartału

OGÓŁEM 8,3 I 6,8 I 5,8*1 5,7 xl X 

a Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

* Oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
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Wydział Współpracy z Mediami 

tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

faks: 22 608 38 86  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl

www.stat.gov.pl 

@GUS_STAT 

@GlownyUrzadStatystyczny 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rynku Pracy 
Iwona Biały 
Tel: 22 608 34 88 
e-mail: i.bialy@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 34 75, 22 608 30 09 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl

Powiązane opracowania 

Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - publikacja kwartalna 

Bezrobocie rejestrowane - publikacja kwartalna 

Inne opracowania zawierające wyniki tych badań:  stat.gov.pl → Obszary tematyczne → Rynek 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 wg BAEL, NSP2002 i NSP2011 

Bezrobotni wg BAEL, NSP2002 i NSP2011 

Bezrobotni zarejestrowani 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
mailto:i.bialy@stat.gov.pl
mailto:rzecznik@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci,3,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-ii-kwartal-2018-roku,4,30.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-ii-kwartal-2018-roku,3,33.html
http://stat.gov.pl/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://strateg.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/739,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2958,pojecie.html
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