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INFORMACJE SYGNALNE 
25.05.2018 r. 

Współczynnik aktywności 
zawodowej zmniejszył się 
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem 

Liczba osób niepracujących 
przypadająca na 1000 osób 
pracujących wzrosła w sto-
sunku do poprzedniego 
kwartału  

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

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 
wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły 
w IV kwartale 2018 roku 56,1% ludności w wieku 15 lat 
i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału 
wskaźnik ten zmniejszył się o 0,7 p. proc, natomiast 
w odniesieniu do IV kwartału 2017 roku utrzymał się na 
podobnym poziomie. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W IV kwartale 2018 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 
17058 tys. osób, z tego 16409 tys. to pracujący i 649 tys. - bezrobotni. Populacja biernych za-
wodowo liczyła 13353 tys. 

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

Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo 
w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zwiększył się w stosunku do poprzedniego 
kwartału, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
W IV kwartale 2018 r. na 1000 osób pracujących przypadały 853 osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo (w III kwartale 2018 r. i IV kwartale 2017 r. odpowiednio 831 i 864 osoby). 

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej  
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Wskaźnik zatrudnienia jest 
wyraźnie wyższy w populacji  
mężczyzn niż wśród kobiet 

Wskaźnik zatrudnienia 
zmniejszył się w porównaniu 
z poprzednim kwartałem 

Osoby pracujące stanowiły w IV kwartale 2018 roku 
54,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do 
III kwartału 2018 r. wskaźnik ten zmniejszył się 
o 0,6 p. proc, natomiast w ujęciu rocznym zwiększył się
o 0,3 p. proc.

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W IV kwartale 2018 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16409 tys. 
i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem, a w odniesieniu do sytuacji sprzed 
roku pozostała bez zmian. 

Spadek liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił 
niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących utrzymała się 
na podobnym poziomie. 

Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w IV kwartale 2018 r. ich udział wy-
niósł 55,4%. 

Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek  odno-
towano niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania (największy - o 1,0 p. proc. w populacji 
kobiet). W skali roku wystąpił wzrost wskaźnika. Był on niezależny od płci, jak i miejsca za-
mieszkania. Nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn 
(62,6% wobec 46,1% dla kobiet). 

Wykres 2. Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej według płci 
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Stopa bezrobocia pozostała 
bez zmian w porównaniu z 
poprzednim kwartałem 

Stopa bezrobocia według 
BAEL była nieco niższa w 
populacji mężczyzn niż kobiet 

Osoby bezrobotne stanowiły w IV kwartale 2018 roku 
3,8% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. 
Stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie 
w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast 
w odniesieniu do IV kwartału 2017 roku zmniejszyła się 
o 0,7 p. proc.

Bezrobotni według BAEL 

W IV kwartale 2018 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 649 tys. i zmniejszyła się w stosunku 
do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku. 

Zaobserwowany w okresie kwartału spadek liczby bezrobotnych wystąpił niezależnie od 
miejsca zamieszkania, natomiast analizując tę populację według płci wśród mężczyzn odno-
towano spadek, a wśród kobiet wzrost. Ograniczenie bezrobocia w okresie roku wystąpiło we 
wszystkich analizowanych grupach, ale w większym stopniu dotyczyło mężczyzn niż kobiet 
oraz mieszkańców wsi niż miast. 

Stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem, 
natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Począwszy od 
2016 r. obserwuje się zmniejszenie zróżnicowania natężenia bezrobocia według płci. 
W IV kw. 2018 r. było ono nieznacznie większe w populacji kobiet - stopa bezrobocia dla tej 
zbiorowości ukształtowała się na nieco wyższym poziomie niż wśród mężczyzn (odpowiednio 
4,0% oraz 3,6%). 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci  

3,8% 
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Odsetek osób biernych za-
wodowo w ludności w wieku 
15 lat i więcej zwiększył się w 
porównaniu z poprzednim 
kwartałem  

Kobiety nadal stanowią więk-
szość populacji biernych 
zawodowo 

Osoby bierne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2018 
roku 43,9% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Odse-
tek ten zwiększył się o 0,7 p. proc. w porównaniu do po-
przedniego kwartału, natomiast w odniesieniu do 
IV kwartału 2017 roku pozostał na zbliżonym poziomie 
(wzrost o 0,1 p. proc.). 

Osoby bierne zawodowo 

W IV kwartale 2018 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13353 tys. i wzrosła o 1,6% 
w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w stosunku do sytuacji sprzed roku 
zmniejszyła się o 0,4%.   

Wzrost liczebności tej grupy w skali kwartału wystąpił niezależnie od płci (po 1,6%), jak i 
miejsca zamieszkania (wśród mieszkańców wsi o 2,1%, w miastach o 1,3%). Zaobserwowany w 
skali roku spadek biernych zawodowo wystąpił niezależnie od płci, biorąc pod uwagę miejsce 
zamieszkania wystąpił on wśród mieszkańców miast, na wsi odnotowano wzrost tej populacji. 
Nadal kobiety stanowią większość zbiorowości biernych zawodowo (61,9%).  

Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (54,4%), 
a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (16,6%). Natomiast w przypadku osób 
biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiąz-
ki rodzinne (32,4%), choroba, niepełnosprawność (24,9%) oraz nauka i podnoszenie kwalifika-
cji (24,6%).  

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

43,9% 
Udział osób biernych zawodowo 
wśród ogółu ludności w wieku 15 

lat i więcej 
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Stopa bezrobocia rejestro-
wanego była wyższa w porów-
naniu z zanotowaną w końcu 
września 2018 r. 

W urzędach pracy w IV kwar-
tale 2018 r. zarejestrowało 
się więcej bezrobotnych niż 
w III kwartale 2018 r., jedno-
cześnie mniej bezrobotnych 
skreślono z ewidencji urzę-
dów pracy 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy1 
w końcu grudnia 2018 r. stanowiły 5,8% cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
wzrosła w porównaniu z wrześniem 2018 r. o 0,1 p.proc, 
a w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego 
roku obniżyła się o 0,8 p. proc. 

Bezrobocie rejestrowane 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu grudnia 2018 r. 
968,9 tys. (w tym 542,6 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej w końcu III kwartału 2018 r. 
o 21,5 tys. (tj. o 2,3%) oraz niższa o 112,9 tys. (tj. o 10,4%) w porównaniu z grudniem 2017 roku.

W IV kwartale 2018 r. w porównaniu z III kwartałem 2018 r. wystąpił wzrost liczby bezrobot-
nych mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 19,4 tys. (tj. 4,8%) i 2,1 tys. (tj. 0,4%). W stosunku do 
końca IV kwartału 2017 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zare-
jestrowanych w urzędach pracy, odpowiednio o: 60,0 tys. (tj. o 12,3%) oraz o 52,9 tys.  
(tj. o 8,9%).    

Wykres 5. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego 
stanu w końcu kwartału 

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 

5,8% 
Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 
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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 
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