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INFORMACJE SYGNALNE 
25.05.2018 r. 

Współczynnik aktywności 
zawodowej zwiększył się  
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem 

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

 

Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2019 
roku (dane wstępne) 
 

 Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności  
(BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły 
w II kwartale 2019 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat 
i więcej. W porównaniu z poprzednim kwartałem 
wskaźnik ten wzrósł o 0,3 p. proc., natomiast 
w odniesieniu do II kwartału 2018 roku spadł  
o 0,3 p. proc. 

 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W II kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 
17031 tys. osób, z tego 16484 tys. to pracujący i 548 tys. - bezrobotni. Populacja biernych za-
wodowo liczyła 13254 tys.  

Liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się w odniesieniu do I kwartału 2019 r. (wzrost  
o 91 tys.), zmniejszyła się zaś względem analogicznego okresu roku poprzedniego (spadek  
o 151 tys.). Liczba osób biernych zawodowo spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem, 
natomiast nieznacznie wzrosła w skali roku. 

Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo 
w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się w stosunku do poprzednie-
go kwartału, natomiast nie zmienił się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego 
roku.  
W II kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadało 837 osób bezrobotnych lub bier-
nych zawodowo (w II kwartale 2018 r. i w I kwartale 2019 r. odpowiednio 837 i 862 osoby).  

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

 

Wskaźnik zatrudnienia wzrósł 
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem 

 Osoby pracujące stanowiły w II kwartale 2019 roku 54,4% 
ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu  
z I kwartałem 2019 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,7 p. proc., 
natomiast w ujęciu rocznym nie zmienił się. 

 

 

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W II kwartale 2019 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16484 tys. 
i wzrosła względem poprzedniego kwartału, spadła zaś odniesieniu do sytuacji sprzed roku. 

Wzrost liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił 
niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących zmniejszyła 
się wśród kobiet, pozostała na jednakowym poziomie wśród mężczyzn. Biorąc pod uwagę 
natomiast miejsce zamieszkania wzrost pracujących odnotowano na wsi, a w miastach spa-
dek. 

Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w II kwartale 2019 r. ich udział w tej 
grupie wyniósł 55,1%.  

Wskaźnik zatrudnienia wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wzrost wystąpił nieza-
leżnie od płci, jak i miejsca zamieszkania (największy – 1,1 p. proc. odnotowano wśród ogółu 
osób zamieszkujących obszary wiejskie, a biorąc pod uwagę płeć wśród kobiet – 0,9 p. proc.). 
W skali roku wskaźnik ogółem utrzymał się na tym samym poziomie. Spadek wskaźnika wśród 
kobiet (o 0,3 p. proc.) został zrekompensowany wzrostem wśród mężczyzn (o 0,3 p. proc.). 
Jednocześnie obniżenie wskaźnika w miastach (o 0,2 p. proc.) zostało zniwelowane na pozio-
mie kraju przez wzrost na wsi (o 0,3 p. proc.).  

W II kwartale 2019 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród męż-
czyzn (62,8% wobec 46,8% 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 utrzymała 
malejący trend 

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

 

 Osoby bezrobotne stanowiły w II kwartale 2019 roku 
3,2% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. 
Stopa bezrobocia spadła o 0,7 p. proc. w porównaniu  
z poprzednim kwartałem, natomiast w odniesieniu do  
II kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 0,4 p. proc. 

 

 

Bezrobotni według BAEL 

W II kwartale 2019 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 548 tys. i zmniejszyła się zarówno 
w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego okresu 2018 roku. 

Zaobserwowany, zarówno w okresie kwartału, jak i roku, spadek liczby bezrobotnych wystąpił 
niezależnie od miejsca zamieszkania oraz płci.  

Stopa bezrobocia zmniejszyła się zarówno w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, jak  
i poprzedniego kwartału. Począwszy od 2016 r. następuje zmniejszenie zróżnicowania natęże-
nia bezrobocia według płci. W II kw. 2019 r. w populacji kobiet stopa bezrobocia ukształtowa-
ła się na podobnym poziomie co wśród mężczyzn (odpowiednio 3,3% oraz 3,2%). 

 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci  
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Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego sukcesywnie obniża się  
w kolejnych latach 

 

W urzędach pracy w II kwar-
tale 2019 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 czerwca 2019 r. stanowiły 5,3% cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
była niższa od notowanej w marcu br. i w czerwcu ub. 
roku odpowiednio o: 0,6 p. proc. i 0,5 p. proc. 

 

Bezrobocie rejestrowane 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu czerwca 2019 r. 
877,1 tys. (w tym 494,2 tys. kobiet) i była niższa od zanotowanej w końcu I kwartału 2019 r. 
o 107,6 tys. (tj. o 10,9%) oraz niższa o 90,8 tys. (tj. o 9,4%) w porównaniu z analogicznym okre-
sem poprzedniego roku. 

W II kwartale 2019 r. w porównaniu z I kwartałem br. zaobserwowano spadek liczby bezrobot-
nych mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 60,4 tys. (tj. 13,6%) i 47,3 tys. (tj. 8,7%). Zbiorowość 
bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się również  
w stosunku do czerwca 2018 r. odpowiednio o 41,2 tys. osób (tj. o 9,7%) oraz o 49,6 tys.  
(tj. o 9,1%). 

 

Wykres 4. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego 
Stan 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 

5,3% 
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobocie,2,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobocie,2,1.html
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Odsetek osób biernych zawo-
dowo w ludności w wieku 
15 lat i więcej obniżył się 
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem  

 

Kobiety nadal stanowią więk-
szość populacji biernych 
zawodowo 

 

 Osoby bierne zawodowo stanowiły w II kwartale 2019 
roku 43,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Odse-
tek ten obniżył się w porównaniu z poprzednim kwarta-
łem (o 0,3 p. proc.) oraz wzrósł względem ubiegłego roku 
(o 0,3 p. proc.).  

 

 

Osoby bierne zawodowo 

W II kwartale 2019 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13254 tys. Ukształtowała 
się na niższym poziomie względem poprzedniego kwartału (13365 tys. osób) i na bardzo zbli-
żonym w stosunku do sytuacji sprzed roku. 

Spadek liczebności tej grupy w skali kwartału wystąpił zarówno wśród mężczyzn (o 1,4%), jak  
i kobiet (o 0,5%), a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania jednocześnie wśród mieszkańców 
wsi (o 1,5%) i miast (0,4%). W skali roku również zaobserwowano zmiany populacji osób bier-
nych zawodowo w zależności od płci i miejsca zamieszkania. Wśród kobiet i ogółu mieszkań-
ców miast nastąpił wzrost liczebności tej grupy (odpowiednio o 0,3% i 0,4%), a wśród męż-
czyzn i ogółu mieszkańców wsi spadek (odpowiednio o 0,4% i 0,5%). Nadal kobiety stanowią 
większość zbiorowości biernych zawodowo (61,7%).  

Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (55,5%), 
a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (16,3%). Natomiast w przypadku osób 
biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiąz-
ki rodzinne (32,9%), nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,8%) oraz choroba, niepełnospraw-
ność (23,8%).  

 

Wykres 5. Odsetek biernych zawodowo w II kwartale 2019 r. według wybranych przyczyn dla zbioro-
wości ogółem oraz dla osób w wieku produkcyjnym 

 

43,8% 
Udział osób biernych zawodowo 
wśród ogółu ludności w wieku  

15 lat i więcej 



Tablica 1. Aktywność zawodowa 

2017 I 2018 2019 

WYSZCZEGÓLNIENIE li kwartał I kwartał li kwartał 
+J- w porównaniu z

li I 

kwartałem kwartałem 

w% 2018 2019 

1. Współczynnik aktywności 

zawodowej

OGÓŁEM 56,7 56,5 55,9 56,2 -0,3 0,3 

mężczyźni 65,2 64,9 64,4 64,9 0,0 0,5 

kobiety 48,9 48,8 48,1 48,3 -0,5 0,2 

Miasta 56,7 56,6 56,0 56,2 -0,4 0,2 

Wieś 56,6 56,2 55,7 56,4 0,2 0,7 

z tego: 

ludność w gospodarstwach 

domowych z użytkownikiem 

indywidualnego gospodar-

stwa rolnego 67,2 68,4 67,4 68,6 0,2 1,2 

ludność bezrolna 51,7 51,1 51,1 51,6 0,5 0,5 

z ogółem w wieku: 

15-24 lata 34,7 35,1 34,2 35,0 -0,1 0,8 

25-34 85,1 83,9 84,9 84,2 0,3 -0,7

35-44 87,4 88,0 87,1 87,4 -0,6 0,3

45-59/64 72,5 73,6 73,3 74,9 1,3 1,6

60/65 lat i więcej 8,7 8,5 8,1 8,0 -0,5 -0,1

w wieku: 

produkcyjnym (18-59/64)0 76,0 76,6 76,4 77,1 0,5 0,7 

poprodukcyjnym (60/65 

i więcej)b 8,7 8,5 8,1 8,0 -0,5 -0,1

20-24 59,0 59,7 59,8 60,4 0,7 0,6

20-64 74,7 75,1 74,9 75,4 0,3 0,5

55-64 50,2 50,6 50,0 50,4 -0,2 0,4

15-64 lata (wiek produkcyjny

według definicji Eurostat) 69,7 70,2 70,0 70,5 0,3 0,5 

a 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lat dla mężczyzn. 

b 60 lat i więcej dla kobiet, 65 lat i więcej dla mężczyzn. 
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Tablica 1. Aktywność zawodowa (dok.) 

2017 I 2018 2019 

WYSZCZEGÓLNIENIE li kwartał I kwartał li kwartał 
+J- w porównaniu z

li I 

kwartałem kwartałem 

w% 2018 2019 

1. Współczynnik aktywności 

zawodowej (dok.)

Według województw: 

dolnośląskie 56,1 54,6 56,5 57,0 2,4 0,5 

kujawsko-pomorskie 55,1 55,0 54,1 55,6 0,6 1,5 

lubelskie 55,3 55,5 54,6 54,2 -1,3 -0,4

lubuskie 55,6 55,3 55,1 55,4 0,1 0,3

łódzkie 57,2 57,9 56,5 56,1 -1,8 -0,4

małopolskie 56,2 56,7 55,7 56,2 -0,5 0,5

mazowieckie 60,8 60,5 60,2 59,8 -0,7 -0,4

opolskie 55,4 55,5 54,4 55,2 -0,3 0,8

podkarpackie 56,1 54,5 53,9 53,6 -0,9 -0,3

podlaskie 56,3 56,5 54,3 55,7 -0,8 1,4

pomorskie 58,3 57,2 58,7 59,0 1,8 0,3

śląskie 53,7 53,7 52,4 53,2 -0,5 0,8

świętokrzyskie 54,8 53,9 54,2 54,5 0,6 0,3

warmińsko-mazurskie 54,3 54,3 52,1 53,0 -1,3 0,9

wielkopolskie 60,2 59,2 58,1 59,1 -0,1 1,0

zachodniopomorskie 53,7 54,8 54,4 54,2 -0,6 -0,2

Według poziomu wykształce-

nia: 

wyższe 80,2 80,2 80,5 80,1 -0,1 -0,4

policealne i średnie zawo-

dowe 64,3 62,7 62,0 61,5 -1,2 -0,5

średnie ogólnokształcące 51,3 51,9 52,2 52,5 0,6 0,3

zasadnicze zawodowe 58,9 57,2 54,7 55,3 -1,9 0,6

gimnazjalne, podstawowe 

i niepełne podstawowe 17,0 16,6 16,2 17,1 0,5 0,9 

Osoby niepełnosprawne 

OGÓŁEM 18,3 17,4 17,0 17,5 0,1 0,5 

mężczyźni 20,0 18,9 18,3 18,6 -0,3 0,3 

kobiety 16,7 15,8 15,6 16,3 0,5 0,7 

Miasta 19,8 19,1 19,4 19,0 -0,1 -0,4

Wieś 15,9 14,5 12,9 14,9 0,4 2,0
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Tablica 2. Popyt na pracę (cd.) 

2017 I 2018 2019 

WYSZCZEGÓLNIENIE li kwartał I kwartał li kwartał 
+J- w porównaniu z

li I 

kwartałem kwartałem 

w% 2018 2019 

4. Wskaźnik zatrudnienia

OGÓŁEM 53,9 54,4 53,7 54,4 0,0 0,7 

mężczyźni 61,9 62,5 62,2 62,8 0,3 0,6 

kobiety 46,6 47,1 45,9 46,8 -0,3 0,9 

Miasta 54,0 54,7 53,9 54,5 -0,2 0,6 

Wieś 53,7 54,1 53,3 54,4 0,3 1,1 

z tego: 

ludność w gospodarstwach 

domowych z użytkownikiem 

indywidualnego gospodar-

stwa rolnego 65,3 67,0 65,9 67,2 0,2 1,3 

ludność bezrolna 48,3 48,7 48,3 49,4 0,7 1,1 

z ogółem w wieku: 

15-24 lata 29,6 31,6 30,6 31,3 -0,3 0,7 

25-34 80,4 80,3 80,8 81,4 1,1 0,6 

35-44 84,6 85,4 84,4 85,0 -0,4 0,6 

45-59/64 69,6 71,7 71,1 73,1 1,4 2,0 

60/65 lat i więcej 8,6 8,4 8,0 7,9 -0,5 -0,1 

w wieku: 

produkcyjnym (18-59/64)0 72,1 73,8 73,3 74,6 0,8 1,3 

poprodukcyjnym (60/65 

i więcej)b 8,6 8,4 8,0 7,9 -0,5 -0,1 

20-24 50,8 54,0 53,9 54,9 0,9 1,0 

20-64 71,1 72,4 72,0 73,1 0,7 1,1 

55-64 48,2 49,4 48,6 49,2 -0,2 0,6 

15-64 lata (wiek produkcyjny

według definicji Eurostat) 66,2 67,7 67,2 68,2 0,5 1,0 

a 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lata dla mężczyzn. 

b 60 lat i więcej dla kobiet, 65 lat i więcej dla mężczyzn. 
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Tablica 2. Popyt na pracę (dok.) 

2017 I 2018 2019 

WYSZCZEGÓLNIENIE li kwartał I kwartał li kwartał 
+/- w porównaniu z 

li I 

kwartałem kwartałem 

w% 2018 2019 

4. Wskaźnik zatrudnienia 

(dok.)

dolnośląskie 52,8 53,1 54,9 55,3 2,2 0,4 

kujawsko-pomorskie 51,9 53,0 51,9 53,4 0,4 1,5 

lubelskie 51,7 52,2 50,9 51,2 -1,0 0,3 

lubuskie 53,7 53,6 54,0 54,2 0,6 0,2 

łódzkie 54,1 55,3 53,7 53,9 -1,4 0,2 

małopolskie 54,0 55,6 53,3 54,7 -0,9 1,4 

mazowieckie 57,5 58,2 57,7 58,2 0,0 0,5 

opolskie 52,9 54,0 52,8 53,7 -0,3 0,9 

pod karpackie 51,4 50,8 50,9 50,8 0,0 -0,1 

podlaskie 53,6 55,0 52,5 54,1 -0,9 1,6 

pomorskie 55,6 55,4 57,0 57,0 1,6 0,0 

śląskie 51,5 51,9 50,7 52,2 0,3 1,5 

świętokrzyskie 51,7 51,2 51,5 51,8 0,6 0,3 

warmińsko-mazurskie 50,5 51,2 49,6 51,3 0,1 1,7 

wielkopolskie 58,8 58,2 56,3 57,4 -0,8 1,1 

zachodniopomorskie 51,0 52,7 52,7 52,4 -0,3 -0,3 

Według poziomu wyl<ształce-

nia: 

wyższe 78,2 78,5 78,5 78,6 0,1 0,1 

policealne i średnie zawo-

dowe 61,4 60,5 59,9 59,7 -0,8 -0,2 

średnie ogólnokształcące 47,8 49,0 49,2 49,9 0,9 0,7 

zasadnicze zawodowe 55,0 54,9 52,1 53,3 -1,6 1,2 

gimnazjalne, podstawowe 

i niepełne podstawowe 14,9 15,0 14,5 15,7 0,7 1,2 

Osoby niepełnosprawne 

OGÓŁEM 17,0 16,3 15,8 16,3 0,0 0,5 

mężczyźni 18,6 17,7 17,2 17,4 -0,3 0,2 

kobiety 15,4 14,9 14,4 15,3 0,4 0,9 

Miasta 18,2 17,9 18,0 17,8 -0,1 -0,2 

Wieś 14,9 13,6 12,1 13,8 0,2 1,7 
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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 

Oferta pracy 
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