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25.05.2018 r. 
INFORMACJE SYGNALNE 

25.02.2020 r. Informacja o rynku pracy w czwartym kwartale  
2019 roku (dane wstępne) 
   

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności  
(BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły 
w IV kwartale 2019 r.  56,0% ludności w wieku 15 lat 
i więcej. W porównaniu z III kwartałem 2019 r. wskaźnik 
ten zmniejszył się o 0,7 p. proc., natomiast w odniesieniu 
do IV kwartału 2018 r. utrzymał się na zbliżonym 
poziomie (spadek o 0,1 p. proc.). 

  

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W IV kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła  
16953 tys. osób, z tego 16467 tys. to pracujący i 486 tys. - bezrobotni. Populacja biernych za-
wodowo liczyła 13313 tys.  

Zbiorowość aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do III kwartału 
2019  r., jak i w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. (spadek odpowiednio o 198 tys. i o 105 tys.), 
co było przede wszystkim efektem dalszego systematycznego zmniejszania się populacji bez-
robotnych. Z kolei liczba osób biernych zawodowo co prawda zwiększyła się w porównaniu 
z  III kwartałem 2019 r., ale była mniejsza niż w IV kwartale 2018 r. 

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 III kwartału 
2019, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. W IV kwartale 
2019  r. na 1000 osób pracujących przypadało 838 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo 
(w III kwartale 2019 r. i w IV kwartale 2018 r. odpowiednio 822 i 853 osoby).  

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej  
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Osoby pracujące stanowiły w IV kwartale 2019 roku 
54,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu  
z  III kwartałem 2019 r. wskaźnik ten zmniejszył się 
o 0,5 p. proc., natomiast w ujęciu IV kwartał 2019 r. do 
IV  kwartału 2018 r. - zwiększył się o 0,4 p. proc. 

 

 

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W IV kwartale 2019 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16467 tys. 
i zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału, natomiast wzrosła w porównaniu z IV kwar-
tałem 2018 r. 

Spadek 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 a wzrosła wśród mężczyzn. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, na wsi odno-
towano wzrost, a w miastach spadek liczby pracujących. 

Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w IV kwartale 2019 r. ich udział w tej 
grupie wyniósł 55,7%.  

Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem, niezależnie od 
płci i miejsca zamieszkania (największy spadek – o 1,0 p. proc. odnotowano wśród osób za-
mieszkujących obszary wiejskie, a biorąc pod uwagę płeć - wśród mężczyzn - o 0,8 p. proc.). 
W  skali roku odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia we wszystkich analizowanych gru-
pach z wyjątkiem populacji kobiet, w której wskaźnik utrzymał się na takim samym poziomie 
(wśród mężczyzn wzrost o 0,9 p. proc., w miastach o 0,3 p. proc., na wsi o 0,7 p. proc.).  

W IV kwartale 2019 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia dotyczył mężczyzn (63,5% 
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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Osoby bezrobotne stanowiły w IV kwartale 2019 roku 2,9% 
ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. 
Natężenie bezrobocia zmniejszyło się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem, jak i w porównaniu 
z  IV  kwartałem 2018 r. 

 

 

Bezrobotni według BAEL 

W IV kwartale 2019 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 486 tys. i zmniejszyła się zarówno 
w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego okresu 2018 roku. 

Zaobserwowany w okresie kwartału spadek liczby bezrobotnych wystąpił niezależnie od płci, 
jak i miejsca zamieszkania. Ograniczenie bezrobocia w okresie roku wystąpiło we wszystkich 
analizowanych subpopulacjach, przy czym w podziale na płeć w większym stopniu wśród męż-
czyzn, a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania - wśród mieszkańców wsi. 

Stopa bezrobocia obniżyła się zarówno w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., jak  
i poprzedniego kwartału. Począwszy od 2016 r. wraz ze spadkiem bezrobocia następuje zmniej-
szenie zróżnicowania natężenia bezrobocia według płci. W IV kwartale 2019 r. stopa bezrobocia 
kobiet ukształtowała się na nieco wyższym poziomie niż dla mężczyzn (odpowiednio 3,2%  
wobec 2,6%). 

 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci  
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Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy1 

w  końcu grudnia 2019 r. stanowiły 5,2% cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
wzrosła w porównaniu z wrześniem 2019 r. o 0,1 p. proc., 
natomiast w odniesieniu do końca grudnia 2018 r. - obni-
żyła się o 0,6 p. proc.  

 

Bezrobocie rejestrowane 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu grudnia 2019 r.  
866,4 tys. (w tym 479,4 tys. kobiet) i była wyższa od zanotowanej w końcu III kwartału 2019 r.  
o 15,2 tys. (tj. o 1,8%), ale niższa o 102,5 tys. (tj. o 10,6%) w porównaniu z grudniem 2018 roku. 

W IV kwartale 2019 r. w porównaniu z III kwartałem 2019 roku zaobserwowano wzrost liczby 
bezrobotnych mężczyzn o 19,1 tys. (tj. 5,2%) i spadek liczby bezrobotnych kobiet o 3,9 tys. 
(tj. 0,8%). Natomiast w stosunku do IV kwartału 2018 roku zmniejszyła się zbiorowość bezro-
botnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 39,3 tys. osób 
(tj. o 9,2%) oraz o 63,2 tys. (tj. o 11,7%). 

 

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-bezrobo-
cie,2,1.html 
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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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Osoby bierne zawodowo stanowiły w IV kwartale 
2019  roku 44,0% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. 
Odsetek ten zwiększył się w porównaniu z poprzednim 
kwartałem (o 0,7 p. proc.) oraz był zbliżony do odnotowa-
nego w analogicznym okresie 2018 r. (wzrost  
o 0,1 p. proc.).  

 

 

Osoby bierne zawodowo 

W IV kwartale 2019 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13313 tys. i ukształtowała 
się na wyższym poziomie względem poprzedniego kwartału (13124 tys. osób; wzrost o 1,4%), na-
tomiast w stosunku do sytuacji sprzed roku zmniejszyła się o 0,3%.  

Zwiększenie się tej zbiorowości w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpiło zarówno 
wśród kobiet (o 1,6%), jak i mężczyzn (o 1,1%) oraz niezależnie od miejsca zamieszkania, przy 
czym było wyraźniejsze wśród mieszkańców wsi (o 3,0%) niż miast (o 0,4%). W skali roku wśród 
kobiet nastąpił niewielki wzrost liczebności tej grupy (o 0,3%), a wśród mężczyzn spadek (o 
1,2%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, w miastach odnotowano zmniejszenie się po-
pulacji biernych zawodowo (o 0,5%), zaś wśród ogółu mieszkańców wsi nie zanotowano istot-
nych zmian. 

Nadal kobiety stanowią większość zbiorowości biernych zawodowo (62,2%).   

Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (56,5%), 
a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (15,9%). Natomiast w przypadku osób bier-
nych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki ro-
dzinne (34,6%), choroba, niepełnosprawność (25,5%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji 
(24,3%). 

 

Wykres 5. Odsetek biernych zawodowo w IV kwartale 2019 r. według wybranych przyczyn dla zbioro-
wości ogółem oraz dla osób w wieku produkcyjnym 
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Tablica 4. Bezrobocie rejestrowane0 

2017 I 2018 2019 I 

WYSZCZEGÓLNIENIE IV kwartał Ili kwartał IV kwartał 

IV kwartał Ili kwartał 

2018=100 2019=100 

w tysiącach 

1 . Bezrobotni stan w końcu 

kwartału 

OGÓŁEM 1081,7 968,9 851,2 866,4 89,4 101 ,8 

mężczyźni 486,2 426,2 367,8 387,0 90,8 105,2 

kobiety 595,5 542,6 483,3 479,4 88,3 99,2 

Osoby niepełnosprawne 

OGÓŁEM 66,8 61,1 55,9 57,5 94,0 102,7 

mężczyźni 35,9 33,0 30,6 31,7 96,0 103,7 

kobiety 30,9 28,1 25,3 25,7 91,7 101,6 

2. Płynność bezrobotnych

w okresie kwartału

Napływ (nowo zarejestrowani) 

ogółem 488,8 422,7 382,6 377,5 89,3 98,7 

mężczyźni 251,7 215,0 179,5 192,2 89,4 107,1 

kobiety 237,1 207,7 203,2 185,3 89,2 91,2 

z ogółem zwolnieni z przy-

czyn dotyczących zakładu 

pracy 16,2 13,2 12,9 13,4 101,2 103,6 

mężczyźni 7,2 5,9 5,6 5,8 98,1 102,5 

kobiety 9,0 7,3 7,3 7,6 103,7 104,5 

dotychczas niepracujący 70,5 55,5 55,2 48,2 86,8 87,4 

mężczyźni 33,8 26,6 25,0 22,9 85,9 91,3 

kobiety 36,7 28,9 30,1 25,4 87,7 84,1 

powracający do rejestracji 408,6 351,5 303,2 311,2 88,6 102,7 

mężczyźni 212,2 180,5 143,2 160,3 88,8 112,0 

kobiety 196,4 171,0 160,0 150,9 88,3 94,3 

Odpływ (wyrejestrowani) 

ogółem 524,2 401,2 408,6 362,3 90,3 88,7 

mężczyźni 256,3 195,6 194,6 173,0 88,5 88,9 

kobiety 267,9 205,6 214,0 189,2 92,0 88,4 

z ogółem: 

bezrobotni, którzy podjęli 

pracę 269,1 219,4 202,1 193,6 88,2 95,8 

mężczyźni 126,0 99,5 90,2 85,9 86,3 95,3 

kobiety 143,1 119,9 111,9 107,7 89,8 96,2 

3. Stopa bezrobocia stan
w% 

w końcu kwartału

OGÓŁEM 6,61 5,8 I 5,1 I 5,2 xl X 

a Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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Tablica 6. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy (stan w końcu kwartału)0 

2017 I 2018 2019 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
IV kwartał Ili kwartał IV kwartał IV kwartał Ili kwartał 

2018=100 2019=100 

Liczba zakładów 143 121 83,4 84,6 

z tego: 

sektor publiczny 12 7 5 5 71,4 100,0 

sektor prywatny 127 138 138 116 84,1 84,1 

Liczba osób (w tys.) 15,1 19,3 20,6 18,5 95,5 89,8 

z tego: 

sektor publiczny 2,5 1,8 2,2 2,2 122,3 98,3 

sektor prywatny 12,6 17,5 18,3 16,3 92,8 88,7 

a Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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Wydział Współpracy z Mediami  

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

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rynku Pracy 
Dyrektor Agnieszka Zgierska 
Tel: 22 608 30 15 
 

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 

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 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci,3,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2019-roku,4,35.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iii-kwartal-2019-roku,3,38.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iii-kwartal-2019-roku,3,38.html
https://stat.gov.pl/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
https://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
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3011,pojecie.html
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